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djabat2 ,Colombo Plan" 

    

per at2 » Colombo Plan” “ 

rgpko Sutoyo UP. Pendjabat2 

sedang menjiapkan suatu la- 
peran untuk dipakai didalam si 

tingkatan menteri2 | ka dang lengkap 
akan diadakan minggu depan. 
are kar Indonesia hari Selasa 

kemaren mengumumkap suatu kete- 
rangan mengenai ,,perkembangan 
ekonomi Indonesia” jg mengandung 
langkah2 ig diambil oleh negeri tsb. 
untuk memetjahkan soal kepadatan 
penduduk. Penduduk Indonesia di 
taksir kira2 80 djuta,  diantaranja 
53 djuta hidup di Djawa. : 

Pemerintah mengemukakan alasan 
ig ditimbulkan itu jalah penjebaran 
penduduk jg tidak seimbang seperti 
jg ditundjukkan oleh angka2 dan 
tambahnja penduduk setiap tahun, 
ig sangat besar disebabkan karena 
kurangnja angka2 kematian tanpa 

pengurangan kelahiran jg seimbang. 
Pemerintah telah menetapkan ren 

tjana terdiri darj 3 fatsal untuk me 
ngatasi masalah in', jaitu menambah 
produksi bahan makanan, menam- 
bah pekerdiaan dengan djalan indus 
trialisasi dan sementara ini penjeba 
ran penduduk lebih merata. 
Tindakan2 ini akan dimasukkan ke 

dalam rentjana perkembangan nega 
ra setjara luas, jang oleh Pemerintah 
diharapkan selesai tahun 1955 untuk 
kemudian diadjukan kepada Dewan 
Perentjana Kolombo. Dem'kian beri 
ta UP dari Ottawa. (Antara). 

Oleh Bupati Lumadjang kini di 
keluarkan ,,surat tanda bakti” 

memeriukar 
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kdi 

orang 
atau 

edjarah Djepang dimasa 

2.000 

| Lalu-lintas dikedua tepi selat 
HIsugaru katjau-balau, terputus: 

kota Iwanai, dekat Hakodate, 
Hokkaido, 24 hantjur, waktu tau 
fan menmbulkan kebakaran js. 
menghabiskan kira2 3.000 rumah, 
hingga hampir 15.000 orang tiada 

| beratap lagi. : 
. Kapal tambangan ,,Toya Maru” 

1g. menjeberangkan 1.029 orang, 
'diantaranja S7 orang Amerika, 

terbalik dan menimpa karang tak 
djauh dari pelabuhan Hokkaido. 
Nasib penumpang2nja belum di- 
ketahui semua. sg 

,4 Buah kapal tambangan lain- 
nja, jang membawa 8 formasi ke 
reta api barang, tenggelam de- 
ngan 228 orang pegawainja. Se- 
buah kapal barang lainnja, ,,Sai- 

n Maru”, membawa anak buah 
80 orang, telah tenggelam pula. 

Ratusan kapal2 ketjil lainnja 
telah musnah. Gelombang2 rak- 

Hari 4-Oktober 
Hari Kesedaran Bangsa 
Indonesia Keturunan 

Arab 

OLEH PARA mahasiswa dan 
2 Dn kangan keturunan 

ada di Jogjakarta telah dipums 
kan untuk mengadakan resepsi 
peringatan genap 20 tahun hari 
kesadaran bangsa Indonesia ke- 

Sao Arab akan tanah airnja 
nesia dan jang telah mengha- 

s'ikan gerakan politik untuk me- 
nudju kemerdekaan Indonesia. 
Dem:ikan pengumuman jang di- 
sampa kan pada , Antara”. 

. Dalam memperingati itu akan 
adakan beberapa tuntutan ke- 
pada pemerintah supaja masalah 
golongan Arab segera dipisahkan 
penjelesaiannja dari pada golongan 
minoriteit lainnja. 

Hari bersedjarah itu timbul pa- 
da 4 Oktober 1934 di Semarang 
dengan mengibarkan, bahwa me- 
reka adalah putera Indonesia dan 
bertanah-air dibumi Indonesia 
na berkewadjiban memperta- 
hankann'a... Demikian .pengumu- | 

    

  

Bantu Uang Atau Ter- 
paksa Ditarik Kembali 
Alternatip Jg Diberikan Perantjis Kpd 

- Amerika Mengenai 170.000 Pasukan2 
Ekspedisioner 

KOMUNIKE BERSAMA Pe: 
Washington pada hari ae pe 
n tentang masalah otjina 
AGS. mengumumkan bahwa telah 
lam memetjahkan soal2 jang ter masuk kepentingan bersama, dan 
bahwa pembitjaraan dilandjutkan 
dakan pertukaran pandangan jg. 

delegasi A.S. Tg 
Bedell Smith dan d 

Hadlir pula komisaris tinggi me 
rangkap panglima besar  Perantjis 
di Indotjina djenderal Paul Ely dan 
duta besar Perantjis untuk A.S. He 
ri Bonnet. 2 1 

Salah satu soal jang penting di 
perbintjangkan dalam pertemuan pa 
da hari Selasa “alah keadaan jang 
ditimbulkan oleh adanja Korps Eks 
pedisioner Perantjis di Indotjina. D: 
Gapat kabar di Washington bahwa 

pemerintah Perantj's bermaksud da 
Im tahun depan menarik mundur 
2 dari 10 divisi Korps Ekspedisioner 
Perantjs jang kini ditempatkan di 
Indotjina. Dengan demikian lalu tim 
bul masalah dimulainja melatih ke 
Satuan2 nasional V'etnam (Bao Dai). 
Tentang hal ini akan djuga “ditjoba 
menemukan persetudjuan. Pada hari 
Selasa diperundingan soal2 mit'tsr 
dengan disusul oleh  pembitjaraan 
mengenai soal2 ekonomi dan diduga 
bahwa sesudah  perundngan2 ini 
akan dibentuk panitia2 ketjil para ah 
li jang berkewadjiban mempeladjari 
detail2 tehns, 

Lachambre optimistis. 
Lachambre dalam keterangan ke 

pada pers sehabis perundingan pala 
hari Senen menjatakan optimismenja 

tentang perundingan2 di Washington 
sekarang “ni. Ia menerangkan bahwa 
telah dibit'arakan keadaan . politik 
dan mjliter di Indotjina dan ternjata 
bahwa kedua pihak mempunja: pan 
dangan jang sesuai sama sekali: Dju 
ga didapat kata sepakat bahwa ba 
gaimanapun djuga akan ditawarkan 
bantuan kepada pemerintah Vietnam 
(Bao Da') supaja didapat persatuan 
di Vietnam, tetapi harus diingat bah 
wa Vietnam (Bao Dai) ialah suatu 
negara jang berdaulat dan dapat me 
nerima bak atau menolak sesuatu 
tawaran. Lachambre seland'utnja me | 
nerangkan bahwa segi keuangan se 
perti beaja penempatan Korps Ekspe | 
disioner Perantjis di Indotjina baru 
d'kemukakan dalam perundingan pa 
da hari Selasa jaitu oleh menteri ke 
uangan Perantjis Edgar Faure jang 
djuga duduk dalam delegasi Perar- 
tjis. 

7 Bantuan keuangan jang 
akan diminta oleh Pe- 
ranfjis. e 

Menurut kalangan diplomutik di 

Washington Perantjis daiam perundi 
ngan sekarang ini akan memberi ta 
hn terus-terang kepada A.S. bahwa 
dibutuhkan sedjamlah besar bantuan 

lebih terperintji. Dalam perundi- 
ngan jang telah berlangsung hampir 2 djam pada hari Senen itu 

oleh wakil menteri luar negeri A.S. Walter 
' legasi Peran tjis oleh menteri urusan negara2 

anggota Uni Perantjis, Guy Lach ambre 

NY. Yi . 

Di Indo-China 
rantjis-A.S. jang dikeluarkan di 
tang sesudah diadakan perundi- 
di gedung kementerian luar negeri 
tertjapai ,,persetudjuan luas” da- 

pada hari Selasa dengan menga- 

D 
00 “Ditinn 4 3000 Lagi Hilang — 60 

pal Tenggelam Atau Hilang 
engerikan Dlm Sedjarah Djepang Dimasa Damai 
(UT TAUFAN KENTJANG telah menga 

nan nja bahwa lebih dari 
dari 3.000 orang, telah karam 

nm 

Gjarang tertjatat di Pasifik Utara, ken kam selat Tsugaru antara Pulau Honshu dan Hokkaido pada hari 

    

    

   
   

     

    
    

38 

Bentjana Laut Jg 

Djepang utara pa 
telah tewas, lebih dari 600 buah : 

hilangy Demikian peristiwa ben- 
damai. Taufan ,,/Marie” berpu- 

dan dengan keken- 

sasa dengan ganasnja menghan- 
. tam pantai. dg Sea 

 Bentjana ini terdjadi, 

| ma laporanp djawatan tjuatja, 
bahwa 
bah kentjang, ataupun karena 
torang tiada mempedulikannja. 

|. 18 Djam sesudah taufan meng | 
hantam, desa2 jang terletak dipe-   

'Sisir utara Honshu belum lagi me. 
| masukkan laporan2 mengenai kor 
.ban atapun kerusakan2 disana. 
t Kapal tambangan ,:Toya Maru” 
jang penuh sesak dengan penumpang 
dan mengangkut formasi kereta api 
antara pulau2 Honshu dan Hokkai 
do bertolak djuga, mengarungi selat 
Tsugaru jang sedang mengamuk. 
Kapten Heici#  Konda menaka'r 
angin kekentjangannja 50 sampai 60 
mil sedjam: kuat, tapi tidak terlalu 
berbahaja. Kapal madju. Barulah sa 
dar ia, bahwa ia membuat kesala 
han jang tjelaka. Ia tjoba menghen 
tikan kapalnja dibelakang lindungan 
dermaga (pier) pelabuhan  Hakoda 
te, 

- Amat malang! Sudah terlambat! 
Gelombang2 raksasa menghantam 
dermaga, mesin kapal tenggelam da 
lam air laut berbuih-buih. Kapal jg. 
besarnja 4.300 ton ini terapung- 
apung laksana sebatang korek api 
sadja, tiada berdaja. 

Kapten mentjoba mendamparkan 
kapalnja pada karang? didekat mer 
ju suar. Dengan suara tenang kap- 
ten Kondo mengumumkan: “Kapal 
akan didamparkan. Tidak ada ba- 
haja. Para penumpang supaja menge | 
nakan apung?nja dan tunduk kepa- 
da perintah anak-buah”. 
Dengan mendadak kapal sangat mi 

ringnja, rantai2besar jang mengikat 
gerbong2 penumpang dan gorbong2 
barang jang ada 1 digeladak bawah 
terputus. Gerbong? kereta api tergu- 
ling. kesatu  djurusan djatuh ke- 
Pa en Manusia dalam tjeng- 
keraman maut, mereka dimakan ge- 
lombang2. 

Menurut  laporan2 jang masuk 
sampai djam 4 sore hari Senin, dari 
1.042” penumpang dan 110 anak 
buah hanja 111 penumpang dan 13 
anakbuah jang masih hidup, dianta- 
ranja seorang serdadu Amerika. 
Setelah taufan reda, ternjata, bhw 

Ciselat.'Tsugaru, telah lenjap,. demi 
kian puia 754 kapal nelajan ketji12. 
400 majat sudah diketemukan, se-! 
muanja memakai apung2, mereka 
terbanting kepada karang2. 

karena | 
|rupa2nja orang terlambat meneri | 

taufan ,,Marie” bertam- | 
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Hari Djum'at tgl. 24 September ”54, 
lah berkenaan mengundjungi Pekan 

  
ini. sedang diadakan dj Djakarta. 

wakil-presiden Drs. Moh Hatta te- 
Raya Internasional jg. pada waktu 

  

soalan ini. Mr. Wongso 

tuntutan Indonesia jang 
serta azas tudjuan PBB. 3 

Penangkapan , 
Dan Penjitaan | 
"Buku? Di Ia 
Banjak Buku2 Tjetakaz 
Rusia Dan Ujuga Tjetak- 

an Peking 
POLISI IRAN pada hari Senen 

      

  

| 
|   

LAKSMI KOMISARIS AGUNG 
INDIA UNTUK INGGRIS. | 
Njonja Vijaya Laksmi Pandit 

baru sadja meletakkan dja- 
atannja selaku presiden Madielis 
Umum PBB, telah diangkat men | 
djadi Komisaris Tinggi India 
untuk Inggris, demikian dengan 
resmi hari Minggu diberitakan 
dari New Delhi. Menurut dugaan, 
njonja Pandit akan mulai me- 
mangku djabatan baru itu diper 
tengahan bulan Nopember jang 
akan datang. 

Liga Arab Menudju 
Ke Pembentukan   

keuangan untuk memelihara 10 di 
visi jang meliputi 170.000 orang ser 
dadu Korps Ekspedisioner Perantis 
di Indotjina dan djika bantuan “itu 
tidak. didapat maka korps tsb. akan 
terpaksa @idrik mundur. Kalangan 
itu djuga mengatakan bahwa Peran 
tiis akan meminta paling sedikit 
$ 300.000.000 dalam. tahun padiak 
sekarang ini. Sebaliknja A.S. dalam 
perundingan ini akan meminta sua 
tii penegasan, jang”hingga kini be 
lum dagi diberikan kepada A.S., da 
ri Percntjis berapa divisi korps tsb. 
akan ditinggalkan di Indotjina sam 
pai bulan Dinli: tahun 1956 pada 
waktu mana. menurut persetidEuan 
Djienewa dkan dindakan - pemilthan 
umum diseluruh “Vietnam (Antara), 

    

Suatu Organisasi 
Militer Regionaal 
SEKRETARIS djenderal Liga 

Arab Abdul Khalik Hassuna me- 
nerangkan dalam komperensi pers 
pada hari Senen bahwa 
anggota Liga Arab kini mentjapai 
kK2madjuan tjepat menudju pem- 
bentukan suaiu organisasi militer 
regional, setelah d.ketahui seka- 
rang bahwa Inggeris telah meng- 
ambil putusan untuk menarik 
mundur pasukan2nja dari daerah 
Terusan Suez. Hassuna selandjut- 
nja mengatakan bahwa ia mempu- 
niai gambaran adanja peranan 
perting bagi Liga Arab dalam 
h2l2 jang mengenai pertahanan- 
nja regional. (Antara). 

| Orang tidur dan kasip bangunnja memangnja hal jang biasa sadja. Teta- 

pi gambar pengendara beetjak dari Solo ini, jang kasip bangunnja,.. mes 
rupakan sudtu masalah masjarakat jang pantas mendapat perhatian sebe 

sar-besarnja. Ia seorang pengendara beetjak jang berasal dari desa. Di 
Solo ia tak mempunjai tempat rumah. tinggal. Tempat tinggalnja ialah 
betjaknja itu djuga. Disitu ia biasanfa tidur dan mengaso. Pada suatu 
hari, mungkin karena sangat letihnja, ia mengaso ditanggul kidul Solo, 
terus ketiduran. Dan ia masih tetap tidur dengan njenjaknja diatas tang- 
gul tadi, dengan beralas rumput dan beratap langit, waktu malam sudah 

berganti pagi, dan matahari sudah : rang bersinar. Pandangan pengenda- 
ra beeriak ini, jg. tidur setjara ,djinte1” dengan sarongnja sbg. selimut 

untuk menahan dingin, sungguh sangat menjedihkan. Apakah nasib peru 
mahap pengendara2 beetjak jg. biasanja datang dari desa itu, tidak pan 

telah menjita 100.000 buku pro- 
paganda dan surat2 selebaran da- ' 
lam penggerebekan2 dibeberapa 
bagian darj kota Teheran sesudah 
Giketemukan suatu pertjetakan ra- 
hasia dari Harian .,Tudeh”, Seba- 
gian besar dari buku? jang dapat 
dsia itu telah ditjetak di Mos- 
kou, tetapi diamtaranja terdapat 
buku2 djuga dalam bahasa Rusia 
jang dafang dari Peking dan jang 
banjak mengenai revolusi Mao 
Tse Tung. 

Suatu sumber pemerintah semen- 
tara itu mengatakan bahwa seorang 
ig masih termasuk keluarga Shah 
Iran telah ditangkap dalam  gera- 
kan pembersihan jg baru2 'ini telah 
diadakan sesudah terbongkar suatu 
komplotap pihak komunis jg bertu- 
djuan menggulingkan pemerintah 
PM Fazollah Zahedi.  Diterangkan 
oleh sumber tsb. bahwa telah di- 
tangkap berdasarkan tuduhan  terli- 
bat dalam “komplotan tadi major 
Ayatollah Pahlevi, gubernur mili- 

ter urusan  kereta-api  Mazanderan 
dikota Shahi. 

Pada hari Senen dalam pada itu 
telah dapat ditangkap seorang pe- 
muka partai Tudeh jaitu 'Tyahyah 

Khodabandeh jg telah berhasil ber- 
sembunji selama 1 tahun. 

Pemerintah Iran djuga  mengu- 
muimkan bahwa pada hari Rebo ini 
akan mulai diperiksa dimuka penga 
dilan berdasarkan tuduhan telah 
membantu bekas PM Iran Moham 
mad Mossadeg jaitu Hossein Fate- 
mj jg dalam kabinet  Mossadeg te: 
lah mendjabat menteri luar “negeri 
dan penasehat2nja jg dekat. Djaksa 
meruntut supaja Fatemi dan penase 
hat?nja itu dihukum- mati. Pada ha- 
ri Rebo ini akan djuga diperiksa di 
muka pengadilan beberapa orang 
pemimpin partai Tudeh. (Antara). 

Pelaksanaan 

PGP-Baru: 
Spj Selambatnja Dja- 
nuari 1955, Resolusi 
Organisasi Pegawai- 

“Buruh Negeri 
KEMAREN PAGI digedung 

Dewan Menteri telah dilangsung- 
kan perundingan antara delegasi 
Pusat Organisasi2 Pegawai, Buruh 
Negeri dgn. wk. P.M. kedua Zai- 
nul Arifin jang disertai pula oleh 
kepala kantor urusan Pegawai 
dgn. stafnja, Delegasi Buruh Ne- 
geri tsb. mengadjukan resolusi 
mengenai: 1. Dispensasi Pegawai 
Negeri jang diperbantukan ke- 
pada pusat organisasi Pegawai Bu- 
ruh Negeri, 2. Pelaksanaan PGP 
baru selambatnja Djanuari th. 
1955, 3. Ongkos pengobatan dan 
perawatan Pegawai, Buruh supaja 
ditanggung sepenuhnja oleh nega- 
ra, 4. Persekot2 hari raya supaja 
d'djadikan tundjangan hari raya   tas mendjadi urgerttie-perhatian dari jg.“ berwadjib?. Terutama di kota 

Solo, jang mempunjai sekian ribu beetjak itu?Gambar ini dibuat ditang- 
—.gul Widjipinilihan, djam 6,45 pngi. "3 | 

1 (Gambar: Gitoatmodjo)   
  

ih. 1954 bagi pekerdja2 Pemeren- 
tah. Demikian antara lain di- 
umumkan oleh delegasi Pusat Or- 
panisasi Pegawai, Buruh Negeri, 

| 59 In 8 , 

Wongsonegora: ,Onzin 
Wk. P. M. Menganggap Pendirian Bld Jang . 
Mengatakan Djika Irian Dikuasai Oleh Indo- 
nesia Berarti ,Koloni Indonesia" Sebagai On- 
zin—Indonesia Belum Mempunjai Rentjana Utk | 

Adakan Pakt Non-Agresi Dgn RRT 
WAKIL P.M.-I Mr. Wongso negoro atas pertanjaan ,,Antara” 

tentang diterimanja usul Indonesia supaja masalah Irian Barat di | 
masukkan dalam agenda pembitjaraan Madielis Umum PBB mene- | 
rangkan, bahwa hal jg demikian itu memang sudah dapat diduga | 
semula mengingat ,,redelijknia” tuntutan Indonesia terhadap per- | 

: 'O se landjutnja menolak untuk mem- ' 
berikan keterangannja tentang ke mungkinan2 jang sedang kita ha- 
dapi apabila agenda Irian Barat itu nanti dibitiarakan dalam Ma 
djelis Umum PBB dan menambah kan keterangannja, bahwa a 
djadi harapan Pemerintah Indone sia jalah adanja »pengertian baik” 
diantara negara2 jang mendjadi anggauta PBB akan ,,redelijknja” 

ju kannja sesuai dengan dasar-dasar 

   
   

  

TAHUN KE-IX No. 186, 

MADJELIS UMUM P.B.B. 

kemuka menteri luar negeri 
atom Amerika Serikat dan 
Suatu pertikaian besar. 

Mengenai rentjana atom Amerika 
Serikat, Casey menjatakan, bahwa 
Australia berharap bahwa penggu- 
naan tenaga atom bagi keperluan? 
damai akap setjara progressif  me- 
ngurangi bahaja petjahnja perang 
atom. 
Selandjutnja Casey mejakinkan si 

dang, bahwa Australia, sebagaj sua 
tu negara jg kaja akan sumber? 
uranium, — mempunjai kepentingan 

|ig besar dalam perkembangan tena 
ga atom. 
Kemudian Casey memperingatkan 

akan bahaja jg dapat ditimbulkan 
Gleh insiden2 diselat Taiwan. Di ka 
takan, bahwa ketegangan jini dapat 
meluasnja mendjadi suatu pertikai- 
an bersendjata jg besar. 
Dalam mengadakan tindjauan   

  

jang 

Kita tidak mengadjukan tuntutan2 

setjara ekstreem jang- menghendaki 
adanja putusan ,ja of neen” sadja, 
demikian kata Wakil PM. Wongso 

n?goro jang selandiutnja mengrang- 
Kan bahwa Pemerntah Indonesia de 
ngan melalui PBB.itu ingin mentjari 

djalan damai guna - menjelesaikan 
masaalah Irian Barat: Djalan damai 
itu sesuai dengan azas tudjuan dan 
dasar2 PBB, kata  Wongsonegoro. 
Kemudian dalam pertjakapan terse 

but Wongsenegoro djuga memperi- 
ngatkan, bahwa jang txlak boleh di 
lupakan jalah pentingnja “arti untuk 
menarik perhatian sebesar?nja dari 

rakjat duma terhadap masaalah Iri 
an Berat dan cl:im nasional kita. 

Tentang pendirian Pemerintah 
Belanda jang menganggap ,dikua 
sainja” Irian Barat oleh Indonesia 
akan berarti, bahwa berubahnja 
status daerah tsb. sebagai ,,koloni” 
Indonesia, maka Wakil PM. itu 
dengan singkat menerangkan ,,on- 
zin”, karena, katanja selandjutnja, 
seperti daerah2 lain di seluruh 
Indonesia jang akan diberi status 
otonomi seluas2-nja, maka Irian 
Baratpun akan dapat perlakuan 
sama dengan daerah2 tsb. 

Tentang tersiarnja berita2 jang 
mengatakan kundjungan PM Ali 
Sasfroamidjojo ke New Delhi dan 
Ranggoon dewasa ini al. untuk 
membitjarakan kemungkinan2 
membentuk suatu ,,pact non agre- 
s” dengan RRT diterangkan oleh 
PM Wongsonegoro, bahwa Pe- 
merintah Indonesia belum mem- 
punjai rerfjana sampai demikian 
diauhrja. Jang dikehendaki oleh 
Pemerintah Indonesia dewasa ini 
ialah kontak2 persahabztan untuk 
mentiapai ,.wereld orde” atau se- 
tdakPnja hubungan persahabatan 
d: isi dengan usaha2 saling bantu 
membantu diantara negara2 Asia: 

Wakil PM Wongsonegoro meng 

anggap, bahwa kontak2 persahaba- 
tan antara berbagai negara itu le- 
bih positif djika dibandingkan dgn. 

sesuatu pact non agresi ig pada ha- 
kekatnja djuga dapat diadakan an- 
fara 2 negara bertentangan. Menge 

nadi tjita2 Nehru untuk ,,daerah per 

damaian” jg luas oleh Wongsonego- 
ro katakan, bahwa daerah2 perda: 
maian jg demikian itu akan mudah 

dipupuk (dipelihara) apabila hubu. 
ngan2 sahabat seperti jo diteranz- 
kan diatas itu dapat  ditjapai se- 
erat2nja dengan dasar2 saling me- 
ngertj jg seluas2nja. (Antara). 

Pada tg. 25 September kira-kira 
djam 6.00 petang gedung dibela- 
kang paberik Goodyear Bogor jg 
berisi kanyas2 luar negeri jang 
penting bagi pembuatan band2 
telah terbakar. Kerugian ditaksir 
kurang lebih Rp. 3.— djuta. Ber- 
kat kegiatan barisan pemadam-api 
Kotabesar Bogor, kebakaran tsb. 
dapat dibatasi, 

  

ORANG gadis jg tinggal disebuah 
kampung jg djauhnja 90 kilometer 
dari kota Bandjarmasin, telah seki- 

an lamanja menderita penjakit ku- 
dis diseluruh badannja. Bau badan- 
nja sangat busuk, serta anggauta 
keluarganja sudah takut kalau2 pe- 
njakitnja itu akan menular. Begitu- 
lah, pada suatu hari gadis Pari itu 
ditempatkan “pada sebuah pondok 
ditengah2 hutan, dengan diberi- per 
bekalan jg lengkap, dari alat tidur 
sampai pada persediaan makanan, 

Hidup terpisah ini telah berdjalan 
beberapa. bulan. Demikianlah, pada   (Antara). Lena Suatu malam jg dingin menggigil, 

umum terhadap keadaan dunia, Ca- 
sey menarik kesimpulan, bahwa si- 
tuasi dunia tahup ini mengandung 
optimisme jg lebih besar kalau di 
bandingkan dengan tahun ig lalu, 
berkenaan dengan tertjapainja bebe 
rapa kemadjuan jg njata dalam ma 
salah2 internasional. 

Romulo: hendaknja benar2 
renijana internasional. 

Utusan Filipina, brigad:r-dizn- 
deral Carlos P. Romulo, djuga 
menjokong rentjana atom presi- 
den Eisenhower, akan tetapi da- 
lem pada 'tu ia menegaskan, bah- 
wa Perserikatan Bangsa2 harus 
bersiap-siap untuk menghadapi 
bahaia lahirnia perkembangan sen 
djata2 atom baru. Romulo mem- 
peringatkan, supaja dalam  mem- 
btjarakan program untuk mem- 
sen'uk pool atom internasional 
itu, orang waspada terhadap sega- 
fa muslihat jang akan dilaksana- 
kan oleh Soviet Uni. 

Tamalj tentang kolonia- 
lisme dan komunisme. 

Utusan Irag, Fadhil al Jamali, 
menjatakan, bahwa. kekuatan2 renk 
sioner dari kolonialisme ig sedang 
dalam proses keruntuhannja mem- 
perkuat ig disebutnja tenaga2 peru- 
sak jg dikemudikan oleh komunis- 
me internasional. Sebagai dijalan ts 
agah anfara reaksi dan destruksi 
ini, Fadhil mendesak diadakannja 
pertemuan2 “antara negara2 besar 

  

sHisin Hua" 
Mengadu : 
AS Lebih Banjak Men 
datangkan Daripada 
Menarik Mundur Per 
lengkapan2 Di Korea 

BERITA Hsin Hua jang disiar- 
kan dari Peking pada malam Se- 
Ren jbl. mengadu bahwa A.S: me- 
langgar persetudjuan perletakan 
sendjata dengan mendatangkan 
dalam bulan April jl. lebih banjak 
perlengkapan termasuk pesawat2 
terbang dan mesiu daripada mena- 
rik mundur perlengkapan dari 
Kerea, 

Pengaduan ini didasarkan atas 
»Suatu perkiraan resmi” jang te- 
lah ditandatangani oleh wakil2 
Tjekoslowakia, Polandia, Sweden 
dan Swis anggota Komisi Negara2 
Netral pengawas perletakan sen- 
diata di Korea dan jang telah di 
adjukan oleh komisi tsb. pada 
tg. 24 September jbl. kepada 
Komisi Militer Perletakan Sendja 
ta Korea. Perkiraan resmi tsb. 
telah disusun berdasarkan laporan 
tentang penggantian personil mi- 
liter dan perlengkapan bertempur 
dalam bulan April jl. (Antara) 

PEKAN RAYA NASIONAL 
1954 DIBUKA TGL. 27 OK- 

TOBER 1954. 
Dalam rapatnja jang terachir, 

Panitia Harian Lengkap Pekan 
Raya Nasional 1954 telah memu- 
'foskan untuk menentukan tgl. 27 
Oktober 1954 sebagai hari/tang- 
g2! pembukaan Pekan Raya Na- 
s'onal 10954 jg. akan berlangsung 
|hinrga tgl. 2 Desember 1954 di 
| Djakerta, 

Beberapa faktor telah ikut me- 
nentukan pengunduran tanggal 
pembukaan antara lain: diperpar   djangnja Pekan Raya Ekonomi In 
ternasional permintaan para pe- 
njewa stand dsb.nja. 

ketika gadis Pari itu sedang tidur 
njenjak, dikedjutkan oleh sentuhan 
barang ig sangat dingin, sehingga ja 
terbangun dari tidurnja. 

Hampir2 dia lari sambil mendje- 
rit, tetapi tiba2 barang dingin tadi 
ig ternjata se-ekor ular itu dapat 
mengutjapkan kata2 seperti ' manu- 
sia, berkatalah si ular: .,Hai gadis 
Pari, djanganlah kau ketakutan. Dji 
ka kau bersedia mendjadi isteriku, 
maka tubuhmu jg berbau busuk 
akan berganti mendjadi tubuhnja se 
orang wanita ig tjantik molek!” Ga 
dis Pari tidak mendjawab, karena   masih ketakutan. Betapa tidak akan 

  

dimana para pembitjara mensemu kakan 
politik, Dalam sidang ini berbitjara utusan2 Australia, Tiongkok Kuomintang. Sidang di landjutkan pada sore harinja. 

  
  

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 11.— dalam kota Smg, 
Rp. 12.— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai), 

Adv. Rp. 0.80 per m.m. kol. ” 
Harga efjeran 60 sen p. lembar, 

Maa N nk 
Natan 

. 

P 

    

dalam sidangnja pada hari Senen 

untuk ' mengusahakan penjelesaian 
bagi masalah2 dunia jg besar. Me- 
nurut pendapat Fadhil, sebagisn be 
sar dari masalah2 jg dihadapj oleh 
PBB sekarang ini timbul, kalau ti- 
dak darj tenaga2 reaksi kolonialis- 
me kolot, tentu dari tenaga komu- 
nisme internasional. 
Kemudian Fadhil menjebut masa 

lah Palestina sebagai salah satu ma 
salah besar jg dihadapi oleh PBB se 
karang ini, disamping masalah ke-f. 
tegangan di Tunisi dan  Marokko, 
masalah perlombaan persendjataan, 
masalah pembagian Djerman, masa 
lah pendudukan Austria dan masa- 
lah keanggotaan PBB, ig menurut 
pendapatnja “dapat diselesaikan da- 
lam suatu musjawarat jg dipengaru 
hi oleh kedua blok raksasa ig se- 
dang bertentangan itu. 

Jamali berpendapat, bahwa da- 
lam usahanja memetjahkan masalah 
Palestina, PBB dipengaruhi oleh po 
litik kekuasaan dan propaganda 
Zionis, jg mengakibatkan tetap ter 
baginja Palestina. 

Mengenaj Tunisia dan Marok- 
ko Fadhil menjatakan harapan- 
nja, bahwa Perantjis akan meng- 
usahakan terlaksananja tjita2 na- 
sional rakjat Tunisia dan bahwa 
perundingan2nja dengan pemim- 
2ir2 Tunisia akan membawa ha- 
:12 jang memuaskan. 

Tentang Marokko Fadhil da- 
lam vada itu menundjukkan ke 
niataan tentang masih berkobar- 
nja kekatiauan dan pertumpahan 
darah dan berseru, supaja Sultan 
Sid: Mchammad Bin Yusuf di- 
kembalikan kepada tachtanja jang 
siah dan supaja p'hak Perantjis 
mengadakan perundingan) dengan 
vak'12 jang sediati dari rakjat 
Marokko. 

Belanda 

  

pendapat masing-masing m engenai 
Filipina, Irag, Nederiand, Colombia 

5. 

Jamali Minta Diadakan Pertemuan 

»Utk 'Menje- Antara Negara2!Besar" 
lesaikan Masalah2 :D 

  

Dunia 
(Kata Jamali: Kekuatan Reaksioner Kolonialisme Jang 
Sedang Dim Keruntuhannja Memperkuat Tenaga2-Peru- 

Isak Jg Dikemudikan Oleh Komunisme Internasional. 
) Perdebatan Umum Dlm Madjelis Umum PBB 

melandjutkan perdebatan umum, 
berbagai-bgai masalah 

dan 
U Sebagai pembitjara pertama tampil Australia, Richard Casey, jang pada 1 mem peringatkan, bahwa insiden2 d 

pokoknja menjokong rentjana 
iselat Taiwan dapat meluas mendjadi 

Amerika 

Terlibat 
Dlm Pembunuhan Men- 
teri Pertahanan Laos: 

Tuduban Kantor 
Berita R.D.V, 

KANTOR BERITA Rep. De- 
mokrasi Vietnam pada tgg. 25 
September jbl. telah mengumum- 
kan kesimpulan - bahwa menteri 
pertahanan Laos Kou Voravong 
baru? ini telah dibunuh atas pe- 
rintah kaum imperialis A.S. ber- 
dasarkan kenjataan2 sbg. berikut: 

1. Dalam bulan Djuni ibl. te- 
lah dapat segera dibongkar oleh 
pemerintah Keradjaan Laos dan 
pembesar2 Perantjis suatu kom- 
plotan dari kaum imperialis A.S. 
can agen2-nja jang bertudjuan 
menggulingkan pemerintah Kera- 
djaan Laos. Fi 

2. Sesudah .tertjapai persetu- 
djuan2 Djenewa imperialis2 A.S.   

  

mempergiat usaha2-nja ' mempe- 
ngaruhi tentara2 nasional Bao 
Dai, Kambodja dan Laos dengan 
maksud menarik 3 negara Indo- 
tjina itu dalam blok mereka jang 
bersifat militer dan agressif. 

3. Pembunuhan Kou Vora- 
vong jang selalu bersikap pro-Pe- 
rantjis telah terdjadi djustru pada 
waktu kliek Ngo Dinh Diem dlm. 
menuruti petundjuk2 A.S. telah 
mengadakan komplotan untuk me 

   

rebut seluruh pimpinan tentara 
Bao Dai. 
Demikian Hsin Hua. (Antara) 

| TTU | 1 MY 

Berkepala Batu 
Tidak Akan Perhatikan Resolusi Apapun Dari 
PBB Jg Memerentahkan Perundingan Antara 

Indonesia-Nederland Mengenai Irian 

DUTABESAR BELANDA 
Selasa mengeluarkan keterangan, bahwa Nederland 
memperhatikan resolusi apapun 

di Amerika J. Van Royen hari 
tidak akan 

djuga jg mungkin dibuat didalam 
sidang umum PBB, jang memerintahkan perundingan antara Neder- 
land dan Indonesia mengenai masalah Irian 
membuat keterangan singkat kepada pers 

Barat. Van Royen jg. 
sesudah mengundjungi 

David Keyk, Wakil Menteri Negara urusan P.B.B. Amerika Serikat 
menambahkan, bahwa dia tidak membitjarakan soal Irian Barat 
didalam pertemuan tsb. Dutabesar Belanda menekankan atas kenja- 
taan, bahwa tiap perselisihan jg. 
nesia adalah diluar kekuasaan P.B.B. 
dari New York. (Antara) 

ada antara Nederland dan Indo- 
Demikian A.F.P. kabarkan 

AA te 

Selama Kabinet Dipim- 
2 
ma : pin Oleh P.N.I. 

Indonesia Tidak Akan Masuk SEATO: 
Kata Sidik 

SIDIK DIOJOSUKARTO, 

Djojosukarto 
ketua umum P.N.L., dalam resep- 

si jang diadakan oleh P.N.I. daerah Jogjakarta Minggu malam, 
berhubung dengan genap sewindu pembangunan kembali Partai 
Nas'onal Indonesia selama kemerdekaan a.l. menerangkan bahwa 
tegakmja kedudukan kabinet Al-Wongso sekarang ini bukanlah 
djasa Ali semata-mata. atau djasa P.N.L., melainkan adalah suatu 
bukti bahwa penghargaan masjarakat terhadap P.N.I. kini makin 
besr. Demikian Sidik. Selandjutnja Sidik menjatakkn, bahwa soal 
Irian Barat tetap merupakan claim nes'onal dan akan terus diper- 
djuangkan oleh P.N.I, sampai tudjuan memasukkan Irian Barat 
kedaerah Republik terfjapai. 

. Berbitjara mengenai politik bebas 

jg. tetap disetudjui oleh PNU, Sidik 
peperangan dunia, 

Resepsi tersebut mendapat perha- 
mengatakan, bahwa selama kabinet |tian besar dari para undangan. Ang 
dipimpin oleh PNI, maka Indonesia l gota2 Dewan Pimpinan Partai PNI 
tidak akan masuk SEATO. Menurut 
Sidik, SEATO adalah usaha “ Ame 
rika untuk membendung komunis 
me di..Asia, dap ini sangat memba 
hajakan perdamaian dunia. Oleh ka 
rena itu PNI tetap tidak menjetu 
djui apabila Indonesia masuk — dida 

lamnja. Djuga 'andai-kata pihak ko 
munis berusaha mengadakan sesua 

tu pakt seperti SEATO ini guna me 

nentang  pengaruh2 . Amerika di 
Asia, maka PNI pun tidak akan me 
njetudjuj negara kita masuk — dida 
lamnja. Pemerintah Indonesia tetap 
akan memegang teguh politik luar 
negeri jang bebas dan aktip dan me 

nolak turut serta dalam sesuatu 
blok jang bertudjuan menimbulkan 

Gadis Pari Jang Kawin Dgn Ular: 
Ularnja Malih 
PARI, DEMIKIAN NAMA SE- ketakutan, kalau melihat ular sawa 

itu besarnja sama dengan pohon ke 
lapa. Maka diulangi lagilah kata si 
ular itu. 

Tidak, saja tidak mau bersuami 
kan ular”, djawab Pari. 

»Kalau kau tidak suka, maka sc- 
karang djugj kau akan saja telan”, 

Achirnja gadis Pari menjerah dan 

tidurlah ia berdampingan dengan 

ular sawa itu. Tiga hari kemudian, 
dikala gadis Pari bangun dari tidur- 
nja, sangat terkedjut sebab jg tidur 
disampingnja adalah pemuda ig 
tampangnja bagus. Segera gadis Pa- 
ri keluar dari pondok,  dipekara- 

N 
“ 

  

jang hadir dalam resepsi itu selain 
Sidik Djoiosukarto, ialah Mr. Sarto- 
no, Mr. Sufono Hadinoto dan Mr. 
Iskak (Menteri Perekonomian), Se- 
bagai rangkaian peringatan sewindu 
pembangunan PNI itu, telah diada- 
kan rapat umum pada hari Minggu 
pagi jang mendapat perhatian besar 
dari anggota2 Front Marhaenis dan 
umum. dimana Sidik . Djojosukarto 
dan Mr. Sartono mengupas situasi 
politik dalam dan Iuar negeri . 

Sebuah  pernjataan hasil rapat 
"mum itu antara lain menjatakan 
berdiri dibelakang kabinet Ali- 
Wongso dan menjokong delegasi Su   narjo dalam  perdiuangannja me- 
ngembalikan Irian Barat. (Antara). 

Kemudian 
Djadi PemudaJang ,,Gantheng” 

ngan nampak .,selongsong” ular sa- 
wa, segera diambilnja dan dilempar 
kan kelaut. Dikala pemuda itu bax 
ngun, sibuk mentjari selongsongan 
ular, tetapi gadis Pari mengatakan 
bahwa dia jg melemparkan kelaut. 

Mereka berdua achirnja pergi ke 
kampung untuk menikah. 

Untuk membuktikan kebenaran 
berita itu, banjak sekali orang pergi 
kehulu untuk menjaksikan kedjadi- 
an jg aneh itu. Tetapi, berita jg kita 
kutip dari ,, Utusan Melayu” ini ti 
dak menjebut, apakah gadis Pari 
itu sudah sembuh penjakitnja dan   mendjadi gadis jg rupawan? 
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4 PEM     AN LC.S. 

Dalam seleksi PPS 
kan di Gedung Olahraga di I 
ta pada tanggal 26 Septemb 

    

  

Man Single : 
Djuara ke II: Liem 

I.C.S. Smg: Il: Kwee Tjo 
Djakarta: HI: The Tiong I 
Smg. IV: Lie “Tjien Hock, T.C 
Smg.: V: Oei Swie Tjong, Solo 
Lie Tjiong Tie, Surabaja: VII: 
Poo Tiaij, Djakarta: VIN: Khiet Bing, Djakarta. 

Single Wanita: 
Djuara ke I: Nn. Tjan 

Djakarta: II: Nn. Tji 
Smg.: HI: Nn. Oei P 

  

Smg. V: Tjoa Ing Kiauw, Djakar- 
tas VE Nj. Tio King Tiong, T.C.S. 
Stanarang. 4 Ne Un Bea na 

Karena jg akan diutus ke Dja- karta terbatas hanja 4 pemain la- 
k2 dan 3 pemain wanita maka 
pemilihan d'atuh 
Ngo Soen, Kwee Tjoe Hoo, The 
T.ong Hian, Lie Tjien Hock, Nn. 
Tjan Soe Ing Ni. Tja Ngo 
B-e, dan Nn. Oei Pik Nio. Seba- 
f1 tjadangar telah ditundjuk Nj. 

k nan besar djuara pertama single 
wan ta Nn. Tjan Sioe Ing, aa 
lingan turut ke Singapore. 

Perlu diterangkan d'uga bahwa 
ex. diuara Ihdonesia L'e Tjiong 
Te dari Surabaja dan runner up 
Indonesia tahun 1954 Tan P 
TE jadi dari Djakarta hanja berhat- 
S1 menduduki "tempat jang No- 
mor 6 dan No. 7. 

Bagi penggemar) PingiPone di 
Singapura sdr. Liem" Soen 

ikan merupakan orang baru I»- 
gi. sebab sudah dua kali ia mela- 
wat kesana ikut dalam pertand'- 
rran2 p'inspong internasional. 
P-hkan dalam pertandingan n- 
tuk kedjuaraan pingtpong se-Asia 
Tang Gotakan di Sindamira ta- 
hun 1952 sdr: Liem Ngo' Soen. 
pernah mendjatuhkan diuara di- 
p'a ping-pong K. Sato dari Dje- 
rang : 

KEKATIAUAN DI TIJILA- 
.“TJAP/MERAPI. 

Tgl. 28 s/d 30-9 Gubernur Dja- 
wa Tengah Mangunnegoro menga- 
dakan perdjalanan kearah Djawa 
Tengah Selatan. Berturut2 Guber- 
nur akan menindjau pengungsi dari 
daerah kekatjauan di Tjilstjan, 
menghadirj pelantikan Bupati Banju 
mas, dan konperensi DPU Djawa 
Tengah di Baturaden (Purwokerto). 
Tgl. 5-10 menindjau daerah gu- 
nurng Merapi. Dalam  perdjalanan? 
tsb. Gubernur mengadjak beberapa 
Wartawan dari Semarang. 

— PAMERAN KHONG KAUW 
HWE 

dan 3 Oktober jad. djam 17.00 
Khong Kauw Hwee akan mengada 
kan pameran mainan anak2. Siapa? 

. jang mempunjaj minat untuk me 
“njaksikannja, ia dapat minta kartu 
tanda masuk dengan tjuma2 di Ge. 
Lombok 60 atau pada kasir2 Bank 
Indonesia Escompto,  Hondelsbank 
dan Factory di Semarang. 

PABERIK KAI 5 BERDIRI. 
Dalam waktu singkat,” didjalan 

Purwodinatan utara Semarang akan 
dibuka paberik kaleng jg pertama: 
dapat melajani kebutuhan untuk 
umum di Diawa Tengah. Paberik 
tsb. diusahakan oleh NY Pusaka jg 
kini sedang menjetel 17 buah mesin 
chusus guna keperluan itu. 2 

—. Menurut. rentjana, kalau bahan2 
tjukup setiap bulan paberik akan 
menghasilkan 50.000 kaleng untuk 
pelbagai matjam keperluan misalnja, 
industri minjak, kopi, tjat, biscuit 
dad... : , £ 

Di Djawa Tengah terdapat banizk 
industri sematjam itu tetapi jg da- 
lam kebutuhannja ,,kaleng” masih 
belum dapat ditjukupi sendiri. 

12 Objek pembangunan berupa 
djembatan, mesdjid dan kolam 
perikanan didesa Gandusari, ke- 
wedanan Bandongan, - Maselang 
telah selesai dibangun jg dibeajai 
oleh rakjat setiara sotong-rojong 
sebanjak Ro 50.129.— Desa Gan 
dusari terletak dibagian timur 
lereng gunung Sumbing termasuk 
dalam daerah jang RN enahihsiTeaa 
tomat, bontjis dan lain2 tanaman 
jang mengandung vitamin B. 

PENGU 

  

    

   

    

    

    

    

— Ibanjak jang menderita, 

jang diada- 

    

   

a Ngo Bie, TCS | 

bajaj IV: Nj. Liem Ngo Soen, TCS 

kepada: Liem | 

Lem Ngo Soen, sebab kemung- 

E. 
» Seperti. dikabarkan, pada tai. al 

     
Ge TAUFAN, 

|. Belakangan ini rakjat Djepang 

| pati2 sebab diamuk ,Mary” 
aJune”, 

Sir-pong tidak. habis2 mengerti, 

  

| dalam ilmu meteerologi, — djangan2 
nanti djuga taufan2 di Indonesia ba 
kal diberi nama2 gadis. 

Misalnja sadja: Geledek - hudjan 
NI angin aini Iindu Ori” dis. 

an | 5 Djadi nanti kalau bikin headline 
(Sir-pong bisa tulis: ,,Srj & Tini” bi- 
|kin geger rakjat Indonesia............ 

| P.S. Dari den-aju Sir-pong tadi 
pagi Sir-pong terima tilpun, bahwa 
rebetulnja nama taufan2 ini disusun 
menurut abdjat. Djadi misalnja un- 
tak tahun 1954 ini, taufan mula2 
nama ,,Anna”, terus ,,Bertha”, ,.Cor 

'ty”, »Diana” 'dan seterusnja. Diadi 
| kalau sekarang sudah sampai taufan 
«Mary”, tentunja nanti akan  ber- 
nama ,,Nancy” 

    

DJAWA TEN 
TETAP RP. 81, DUA . Berhubung tersiarnja berita, bhw : emerintah memberi tambahan sub- sidi kepada Sekolah? Rakjat parti- kulir Djawa Tengah sebesar Rp. 2.500.000,—, pihak djawatan PPK Propinsi Djawa Tengah minta di be ritakan, bahwa berita tsb. tidak be- | tul. .Dan subsidi "untuk Sekolah2 Rakjat Pe ana di Djawa Tengah 'ampai th. ini setiap tahunni: 2 Rp. 8.500.000,—, EN Selandjutnja diterangkan, bahwa uang Rp. 2.500.000,— tsb. untuk memenuhi penagihan? dan perongko an lain2nja serta membajar tung- gakan2 kepada beberapa guru. 2 

TJERAMAH. 

Pada hari Rebo, tel. 29 Septe Ser 1954, PKI Kota Besar San kan adakan tjeramah di GRIS, Bo djong dengan atjara: .Intelectueel/ Seladjar dihari depan”. Tjeramah ta li dimulai djam 19.00. 

NIS 
| SIR JOEN KOTELAWALA 

ACHIR TAHUN INI KE 
INDONESIA. 

Sir John Kotelawala, Perdana Men 
2rj Sailan, telah menerima baik"un 
jangan Perdana Menteri Ali Sastro 
amidjojo. untuk mengundjungi Indo 
nesia pada achir tahun ini. Demiki 
an diumumkan oleh 
Luar Negeri. Menurut rentjana, ta 
mu agung itu akan sampai di Dja- 
karta pada tg. 28 Desemberjad. da 
lam perdjalanan pulang dari perla 
watannja ke Amerika Serikat dan 
akan meninggalkan Indonesia pada 

tanggal 30 Desember 1954. Sir John 
Kotelawala akan disertai oleh rom 

bongannja jang terdirj dari: Guna- 
sena de Soyza, sekretaris Djenderal 
Kementerian? Pertahanan dan Luar 
Negeri, R. Coomaraswamy, Pemban 

tu Sekretaris Djenderal Kementerian 
Keuangan, P. Nadesan, Sekretaris 
Perdana Menteri dan Malcolm Ja- 
yasekera, Adjudan. 

Ir. DJUANDA KELILING. 

SUBSIDI SR 

  
Djuanda, Direktur - Biro Peran- 
tiang Negara, telah bertolak ke 
Ottawa (Canada) untuk mengha 
diri babak kedua dari konperensi 
Colombo-plan” tingkatan .,Minis 
terjal-meeting”. Seperti telah di- 
umumkan Ir. Djuanda dalam kon 
berensi tersebut akan duduk seba 
gai wakil ketua dari delegasi In 
donesia. . 

“Sehabis konperensi tsb. Ir. Dju 
anda atas undangan PBB akan me 
ngundjungi negara2 Amerika Se 
rikat. Perantjis, Djerman Barat 
-dan Turki untuk menindjau nelba 
gai objek pembangunan teristime 
wa pembangkitan listrik dan per 
kembangan industri. Demikin be 
rita jg. disampaikan kepada ,,An 
tara”. 

  
. 

MUMAN 
"No. 73/54/DPD/UP/BI/ 14. 

Dengan mentjabut Pengumuman D.P-D-S. Kab. Bojolali tg. 24 
Maret 1954 No. 344/54/DPD/UP/BI/14, dengan ini diumumkan 
bahwa: 

DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA 
—.. KABUPATEN BOJOLALI 

membutuhkan tenapa untuk diangkat sebagai 

Seeretar 

        

   
   
    
    
   
      

   

  

  

  

   

  

uk dja 

  

P Ai 

“yiwa 
      
     bagian 243, 

Kab. Bojolali « 

    

    
  telah dite 

  

    

  

III. Bagi mereka jam 

lagi. 
TV. 

3 — Bojol 

, Denja berijazah S.M.A. ditambah dengan pe- 

sederadjat dengan itu, atau . 
jakapan dan pengalaman pekerdjaan jg. 

keputusan, surat keterangan 
cidsverklaring, dikirim kepada D.P.D.S. | 

rima selambat2-nja tg. 28 Oktober 

(3 Ap D. P. D. 

  

is Daerah, 
ggi2-nja V/c. 

   

batan tsb. 
jang dibuktikan dengan surat keterangan 

engudji Kesehatan Pegawai. 
g dibuktikan dengan surat keterangan 

'serendah2-nja Tjamat. 
bukti/turu- 
tsb. No. I 

at pekerdjaan dengan 

ang telah melamar berkenaan dengan Pengumu- 
man jang lampau dan masih menginginkan, diharap melamar 

Tidak diadakan surat menjurat. 

ali, 28 September 1954. 

S. Kabupaten Bojolali. 

Ketua, 

(NX. £. HANDJOIO ). 
ji 

  

geger ke- SOLO 
' | daa 

L Itu taufan, geledek angin 
pujuh jang banjak minta korban. 

untuk memilih 7 pemain | mengapa taufan kok diberi nama2 wakili Indonesia dalam 'tanding- Gi angina begitu menarik. — Apa an Ping Pong Inter nal jang| memang sebab sebangsa .,Mary” akan dilangsungkan 'permula-| dan ,June” itu bener2 biasa bikin an bulan Desember « pore te-| ribut. 
lah menetapkan hasi il Sedjalan dengan itu dan  supaja rikut: , | menuruti kebiasaan? - internasional 

Kementerian | 

aan tjabang Sragen dan P.LI. r 
| menjelenggarakan | 

   KONPERENS? KE- 
 DJAR ISLAM INDONESIA. 
Untuk menetapkan langkah dalam 

tahun peladjaran baru 1954 — 1955, 

ta Surakarta menjelenggarikan kon 
perensinja jang kelima bertempat di 
pendapa Tjokrokoesoeman selama 
dua hari berturut-turut, jakng tgl. | 
25 — 26 September 1954 nanti, 

Selain wakil2 dari 6t ranting dan 
keluarganja, hadir pula - Pengurus 
Besar P.LI. dan beberapa penindjau 
dari tjabang2 P.LI. Iyar-kota. 5 

peladjar Islam Indonesia tjabang ko| ha 

Dapat diterangkan lebih landjut, | 
bahwa tepat pada tg. 26 itu pula, | 

tja | 
ang Jogjakarta 

konperensi. 
Selain menjusun program, diusaha | m 

kan djuga tersusunnja pengurus tja 
bang baru, untuk tahun 
1954 — 1955, 

KLATEN 

  

BANTUAN KEPADA LEMBA-| 
GA SOSIAL DESA. 

Dari Klaten diterima berita, bhw 
dari 200 Lembaga Sosial Desa jg 
ada didaerah Kabupaten Klaten 46 | X 

bantu- | 412 
an sebesar Rp 17.250, ialah ke- Bi 
diantaranja telah diberikan 

pada 23 L.S.D. jg masing2 meneri- 
ma Rp 500,— dan 23 LSD lainnj? 
ig masing2 menerima Rp. 250,—. 
Bantuan tsb. merupakan modal un- 
tuk memperhidupkan djiwa sosial 
didalam masjarakat desa. 

RAKJAT KARANGANOM , 
MEMBANGUN. 

Tgl. 26-9 oleh masjarakat dj Ke-: 
tjamatan Karanganom daerah. Kla- 
ten, telah diresmikan pembukaan 
masdjid, jg telah dikerdjakan setja- 
ra gotong rojong dengan beaja sebe 
sar Rp 120.000,—. 

GOMBONG 
PENGAMBILAN SARANG 

BURUNG 
Pengambilan sarang burung di Ka 

rang Bolong jang dipegang oleh pe- 
merintah otonoom kabupatep Kebu- 
men membawa hasil bagus. Tiap 

tahunnja mentjapaj hasil kurang Je- 
bih Rp. 49.000. Pengambilan sarang 
burung ini ber-musim2, lazimnja 3 
bulan sekali. Pekerdjaan tersebut me 
rupakan pekerdjaan jang berbahaja 

  

Fdan lazimnja hanja dilakukan oleh 
orang2 jang sudah biasa akan peker- 

djaam tsb. Umumnja merupakan pe- 
kerdjaan tan un temurun”. Para fc 
ngambil sarang burung umumnia sz 
ngat pertjaja akan tachajul, bahwa 
baik buruk nasib mereka ditentukan 
oleh marah atau tidaknja njai Lore 
Kidul. Itulah sebabnja maka sebe-l 
|fam musim pengambilan ini selaiu 
| diadakan selamatan sesadji. 

PURBOLINGGO 
RAPAT UMUM P. N. IL. 

Pada harj Minggu j.l. pukul 9 pa- 
gi P.N.I. tjabang Purbolinggo telah 
mengadakan rapat umim jang men- 
dapat perhatian memuaskan sekali. 
Djumlah hadlirin kira2 tidak kurang 
dari 40.000. Dalam rapat tsb. ber-   

Minggu pagi tgl. 26/9-54 Ir. . 

|djaman2 terutama untuk pengusaha2 

bitjara sdr... Hadisoebeno “dan njo- 
njah Winoto darj Semarang dan sdr. 
Danuasmoro dari Djakarta. j : 
Pembitjaraan mereka bisa diteri- 
ma oleh hadlirin dengan djelas, ka- 
rena mereka mempergunakan baha- | 

  

peladjaran | djuml 

| BERITA2 SINGKAT MA- 
(ee GELANG, | 
'— Pada tanggal 28-9 bertem- 

pat dilapangan tentara Mage'ang di 
'adakan upatjara penutupan latihan 
ulangan bentara banak pertama jg. 

| diikuti oleh 375 orang. Mereka ini 
telah mengikuti latihan selama 1 ta 
hun pada S.K.I. (Sekolah Kader In 
fanterie) di Magelang. Penutupan Ia 
tihan tersebut diadakan bertepatan 
dengan hari ulang tahun ke-5 diteri 
manja Republik Indonesia mendjadi 

anggota PBB. 

— Dalam pertemuan Pani:ya Pe 
rban Gunung Merapi due 

Kedu baru2 ini, dokter Supardji 
1 Djawatan Kesehatan daerah 
“menerangkan, bahwa — untuk 
ong korba 

 Gawatanna telah menjediakan  se- 

    

    

  

    

    

  

  

“botol darah guna trans 

    

    

  

ban aah laki2. Baji per- 
tama lahir djam 01.30 berat 1,8 

ijang 44 cm., baji kedua 
a 01 8 berat 2,370 kg. pan- 

jang 48 cm, dan baji ketiga 
3 Bae 02.00 berat 1.820 kg. pan- 
djang 45 em. 
“Ibu dan anak dalam keadaan 

sehat kini dirawat dirumah sakit. 
Dengan kelahiran jang ke-IV itu 
“keluarga Kusni Jani memiliki 6 
orang anak. (Ant.). 

AKAN DIPINDAH LAGI. 
Didapat kabar, dalam waktu 

singkat Majoor Munawar  gem- 
bong ex bataljon 426 jang tadinja 
ditahan di Tjipinang dan kemu- 
dian ditahan di Pati, akan dikem 
balikan lagi ke Tjipinang semen- 
tara untuk menunggu pemerik- 
saan lebih landjut. 

Munawar berada di Pati se- 
djiak April 1954 untuk didengar 
keterangan2nja sebagai saksi pa- 
da pemeriksaan perkara 2 perwi- 
ra dari bataljon 423 dan 18 orang 
anggauta tentara dari bekas ba- 
taljon 426 itu. 

Kapan waktunja  Majoor Mu- 
nawar itu akan diperiksa oleh 
Pengadilan belum “diketahui jang 
vasti, ia adalah komandan batal- 
jon jang bertanggung djawab atas 
terdjadinja pemberontakan batal- 
ion tersebut pada tgl. 8 Desem- 
ber.1951. (Ant.). 

PEKALONGAN 
.TIMBANG TERMA KOOR- 

DINATOR URUSAN 
AGAMA, 

  

(Mu undangan terdiri dari 

da tanggal 22 September jl. dikan- 
tor Urusay Agama Karesidenan Pe- 

trima antara wakil koordinator. Uru 
san Agama karesidenan Pekalongan 
sdr. H. Ikrom dengan koordinator 
Urusan Agama penggantinja, sdr. Y'-| 

Dalam kata penerimaannja koordi 
nator Urusan Agama sdr. Iiham-Tjo: 
kromartono a.l. minta bantuan ke- 
"pada segenap instansi jang bersang- 
kutan, terutama bantuan dari bekas: 

sdr. H. Ikrom.   sa daerah. Terutama pidatonja sdr. 
Hadisoebeno sangat menarik perha- 
tian, karena mudah dimengerti. Se- 
kira pukul 11.30 siang rapat selesai 
dan masing2 pulang dengan hati tc- 
ga, karena telah mendapat wedjang- 
an jang memuaskan sekali. 

BANK GADJAH MADA. 
Bertempat di Hotel du Pavilion 

Senep malam telah dilangsungkan 
resepsi pembukaan Bank Gadjah Ma 
ia dengan mendapat kundjungan ra 
mai terutama dari kalangan pengu- 
sawan2 ' dikota Semarang. Dalam 
kata pembukaannja, wakil presiden 
direktur. Bank Gadjah Madas sdr. 
Anang Atjilarip mendjelaskan, bah 
wa bank ini akan menjediakan pin-4 

nasional guna urusan2 import dan 
»Xxport.  perkebunan2 dan 'industi. 
Modanja berupa 10096 modal na 
ional. Dengan dibukanja” Bank 
Gadjah Mada ini kota Semarang 
nempunjai 11 buah bank. Sejan- 
fjutnja dapat diterangkan pula, bah 
ya Oleh fihak direksi Bank Gadiah 
Mada diniatkan, untuk memindah- 
can pusat Bank Gadjah Mada ini 
ke Djakarta dalam th. 1955 sedang 
ang di Semarang akan merupakan 
perwakilan sadja. Djuga di Surabaja 
akan dibuka perwakilannja, Bank 
Gadjah Mada sudah mulai bekerdja 
hari ini beralamat d djl. Beteng 23, 
semarang dengan susunan  dreksi 
sbb.: Presiden Direktur sdr. Djokopa 
Wiro, wakiln/a- sdr. Anang  Afjilarip 
'an presiden sdr. Tan Yan San. 

HUKUMAN BAGI PEMBEGAL 
Hakim Pengadilan Negeri Sema- 

ang pada hari Senn jbl. dalam pe- 
meriksaannia mengenai perkara pem 
begalan “terhadap kasir ' bioskoop 
“Indra” semg. telah memutuskan 

memberi hukuman pendjara masing2 
2 tahun 6 bulan kepada terdakwa2 
Alah “Si danS. bin S. dan huku- 

1 “ar 9 tehup pada LD. alas: 
dinotong selama 

Pembegalan itn ter 
atom blu. Mej 1952. . Kasir 

17 Kanbama PLT “ketika “tu 
rsik betiak. kemudias dihen 

aish mara terdakwa tsb. jang 
-5 nata merampas uang seba- 
P5, 800, jang dibawa oleh 

TT 

sasaorta 

har AarAa   

an
ak
an
. 

- ZONDER OPERATIE. 
' Djam bitjara : 

  

M.S. RAHAT 
TABIB. 

Seteran 109 — Semarang 
Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia dan dapat banjak pudjian. 
Specialis untuk Wasir (Aambeien) 
ASTHMA, KEPUTIHAN, IM- 
POTENTIE dan lain-2 penjakit. 

9 — 12 pagi 

timbang-trima kemudian dilakukan 
pelantikan oleh wakil propinsi Dja- 
.wa Tengah. (bag: Urusan Agama). 

KONPERENSI MUHAMMA- 
0 DIJAH. 

Nantj pada tanggal 8 s/d 10-Ok- 
tober Muhammadijah daerah Banju 
mas akan mengadakan” konperensi 
daerah bertempat di Adjibarang. 
Konperensi tsb. akan dikundjungi 
seluruh tjabang dan ranting dari Mu 
hammadijah daerah Banjumas leng- 
kap dengan bagian2nja. 4 

DJEPARA 
PERUSAHAAN KERA 

NGAN MESIN! BARU. 

Tanah seluas 1 ha., milik tuan KF. 
Soeharto Kudus, jang terletak di 
daerah Majong Djepara telah dibeii 
oleh badan pemborong ,,Indra” de- 
ngan harga Rp. 30.000,— (tiza pu- 
luh ribu). Badan pemborong tsb. 
akan mendirikan sebuah paberik ke- 
ramik diatas tanah tsb. Kini mesin- 
nja telah datang sebanjak 100 peti. 
Mesin2 tsb. bikinan Inggris, Zwe- 
den, Djerman dan Tjekoslowakia.' 

    

& 

  

TJIREBON 

KERDJASAMA RAKJAT DNG. 
FIHAK TENTARA. - 

  

tan Radjagaluh (Kab. Madjalengka) 
jang sudah 9 tahun Jamanja tidak 
dapat dilalui kendaraan bermotor, 
berkat kerdjasama jang erat artara 
rakjat dengan fihak Tentara sediak 
tanggal 13 September jl. telat “da- 
pat dilalui kembali oleh kendaraan 
bermotor, setelah diperbaiki dengan 
djalan gotong rojong beberapa bu- 
lan lamanja. Djalan itu kini diberi 
nama djalan ,,Pranoto”. 

| ANGGAUTA GROMBOLAN 
| TERTANGKAP. 

Baru2 ini sewaktu 4 orang ang: 
gauta DP3 Ketj. Tjibingbin, Kab, 
Kuningan mengadakan patroli ke- 
desa Tjipondok dj Ketjamatan tadi, 
telah berhasil menangkap 2 orang 
anggauta gerombolas D.I. masing2 
bernama S. dan T. Dari mereka te- 
lah dirampas sedjumlah 'alat2 tulis 
menulis dan bahan pakaian jang ke- 
mudian diserahkar kepada fihak jg. 
berwadjib. Sementara itu diterima 
berita, bahwa dalam suatu pertem-   9 em (1 .SOrE bolan telah terdapat mati, 

bahaja Merapi, | 

Dengan disaksikan oleh para ta-l. 
Waki!2j 3 

instansj sipil, militer-dan polisi, pa: 

kalongan telah- dilakukan timbing- 

ham-Tjokromartono. dr 

wakil koordinator ' Urusan Agama: 

Selesai penanda-tanganan piasam| 

bE- 

Djalan dari desa Pajung ketjama- | 

puran dengan fihak tentara dihutan ' n d 
Pasirgamping, desa Galaherang (Ti-f kit djantung. Tapi Jae ini te- 
bingbin), 2 orang anggauta gerom-'fah lama sembuh da 

  

  

  

  

hanguskan beberapa bangun 
Pada hari Kemis di Djakarta telah timbul kebakaran hebat jang meng- 

an di komplek Tandjung Priuk. Tampak pa- 
da gambar beberapa anggauta Barisan Pemadam Api sedang berusaha 

" memadamkan kebakaran ditempat bingkil kerosi milik: Java-Hout. 

  

Uang Pemerintah Sedikit 
. makan Utk Djumlah 

dakan age umum jang mendapa t 
orang. PSI madjukan 4 oran 
Gandaatmadja dan Sastra. Sjahrir 
kekurangan sekarang ini terletak 

kata Sjahrir. 
Keperluan rakjat sebenarnja se- 

dkt sekali, tapi apa jang dberi- 
kan kepadanja oleh kemerdekaan 
1 adalah sama sekali belum ada, 
malahan harapanpun untuk kjma- 
djuan belum ada. 

| Lebh djauh Sjahrir menerang- 
kan. bahwa rakjat makin hari 
mikn ketiewa, makin j 

  

ferting kimerdekaan. Keijewa 

karena orang2 Indonesia jg me- 
megang keliasaan 2 3nd 
Kurang memberhrt'kan apa jg di- 
harovkan oleh rakjat, jakni meng 
st Prmerdekaan, membawa kepa- 
da kemadjuan. 

“Menurut Sjahrir, pemerintah sela 
lu mengatakan uang sedikit, tapi 

     

Kternjata uang jang sedikit itu digu 
untuk djumlah orang jang sc 

dikit. Rakjat mengharapkan rasa ke 
amanan dan kepastian, supuja  dja 

gan diganggu oleh kesulitan hidup 
ehari-hari, supaja upah buruh  tju 
up untuk sebulan: dsb.-nja. Rakjat 

1 menuntut supaja uang jane 
oleh dari padjak, terutama jg. 
langsung itu, dipergunakan 

ntuk keperluan rakjat. Pemerintah 
unja melihat dan memperbaiki apa 
1g tampak didepan matanja, se 

1 olah tiada rakjat berdjuta-djuta 
jang tinggal dikampung2, baik dide 
sa-desa maupun dikota-kota. 
| Demikian Sjahrir jang  ahirn/a 

Benenatas, supaja dalam pemi 
tih-n umum rakjat tahu mana jang 
'beik dan mana jang tidak berupa 
untuk Kkemadjuan, supaja rak/at le- 
bih. giar untuk dapat penghasilan 

tebih bantak dan msnambah penger 
tan tentang hak?nja untuk dituntut 
“dari pemerintah. 

| 'Pembirjara Wirata mengupas arti 
opposisi jang berfunksi memperingat 
kan pemerintah kepada tindakan2nja 
Fang menjimpang dari kepentingan 
rak, at. 

|. Gandaatmadja merundjukkan ke- 

niataan2 tentang kemerosotan peng- 
hidupan sehari-hari. 

Sastra memperingati supaja pen- 
duduk djangan sampai dapat diadu- 
|dombakan oleh golongan? tertentu. 

(Antara). 
Malam Minggu PSI adakan rapat 

tdi Bandung. Dalam rapat ini Sjah 
Irir berkata a.l: Politik luar negeri 
jang didjalankan oleh pemerintah se 
karang 'ini bisa meluntjurkan Indo 
sia kearah memilih salah satu blok 
dan keluar dari rel politik bebas. 

| Dalam uraiannja jang - pandjang 
lebar, Sjahrir al. mengemukakan, 
bahwa sesudah perang dunia dan se 

   

   

  

    

F 

  

MINTA PENGIBARAN 
BENDERA 1, TIANG. 

Oleh Tjipto, pelopor dari ,,Hari 
Peringatan 5 “hari pertempuran Se- 
marang” akan segera diminta kepa- 
da jg berwadjib agar disalah suatu 
hari antara 15 sampai "20 Oktober 
masjarakat ' Semarang diperkenan- 
kan mengibarkan bendera 14 tiang 
'sebagai hari berkabung. Sebagaima 
na diketahui peristiwa tsb. terdjadj 
pada tahun 1945 “dimana ribuan 
penduduk djatuh korban ' melawan 

.fagressi Djepang dan sedjak penga- 
kuan kedaulatan oleh penduduk Se- 
marang terutama oleh ex angkatan 
muda diwaktu itu diperingati " dgn. 
mengadakan pertemuan jg sederha- 
na. 

“ MENINGGAL DUNIA DI 
TENNIS-BAAN, 

Senen sore kemaren sekira 
djam 15.30 di tennis-baan Bang- 
kong telah terdjadi suatu peristi- 
wa jang menyedihkan. Seorang 
“mai .teans bernama H. A. 
Harten tempat tinggal Bangkong 
seragi enak2 memukul2 bola bebe- 
'repa Kali, tiba2 batuk, Karena 
“merasa kurang enak badan, Har. 
ten terus jari menudju ke sam- 
ing baan, tapi batukn'a tak ber- 
nenti, bahkan makin bertambah 
hebat pula dfsertai mengeluarkan 
darah jang tak sedik't. Segera ia 
diberi pertolongan oleh kawan2- 
ya. Tapi prtotongan pertama de- 
ngan memberinja butiran2 es 'tak 
Yapat menghent kan keluarnja da- 
teh dan ach'rnja dengan dihan- 
far o'eh sdr. Burhan ia terus di- 
baw» kerumah sakit Purusara. Ta- 

pi djiwan'a sudah tak dapat d'- 
tolong lagi. Ta meninggal dunia 
sebelum dokter dapat memberikan 
pertolongannia. Menurut ketera- 
ngan isterihja, memang sdr. Har- 
ten dulu pernah menderita penja-   

Indon. Akan Meluntjur 
Ke Arah Salah Satu Blok? 

Kata Sjahrir 

MINGGU JL. DI ALUN2 SUMEDANG PSI telah menga- pulan didjadikan 3 bulan, 

raklat pada hak2nja. Adalah hak rakjat didesa2 uriuk meminta 
erhatian atas diri mereka, perhat'an itu bukanlah karunia. Kalau 
kota? did'rikan gedung2 besar, rikjat desa berhak meminta tam- 
bah dua orang guru untuk sekolahnja. Kalau djalan2 raja diba- 
guskan, rakjat desa berhak mem:nta supaja pengairan diperba'ki, 

| djual, , 

: Tetapi Ternjata Digu- 
Orang Jang Sedikit, 

/ 

pemb'tjara jakni 
mengemukakan, 
kepada kek 'kesadaran 

szdah perlawanan terhadap fasisme 
selesai, dalam berpikirnja — orang 
membagj dunia dalam dua blok: iak 
ni blok Amerika/Inggeris dan blok 
Sovjet. Tapi dalam pads itu negare 
negara di Asia, seperti Indonesia 
12. tidak mau memilih blok. Golong 
an ini mau memetjahkan soald2 di 
ngan pertimbangan mana jang benar 
dan bukan dengan pikiran siapa) 
jang kuat”. Golongap ini menghen 
daki supaja politik djangan " dide 
rong oleh pikiran kekuasaan 
atoom, jet dsb.nja, melainkan oleh 
pertimbangan bagaimana mengatur 
keadaan sehingga fiada orang berpi 
kir: dia jang mati atau aku jang 
mati. 

Tentang tmbulnja p'kiran me- 
ngenai konperensi Afro-Asia, me- 
murut Sjahrir, Indonesia tidak 
mempunjaj atjaranja. 

Mengenai perkembangan poli- 
tik dluar negeri diterangkanuja, 
sahwa peranan RRT dalam | 
konperensi Geneva adalah sede- ' 
nkan rupa sihingga soal Viet» 
um bukan diselesakan oleh 
Vicinum sendiri, tapi diselesaikan 
Li sa dan Perantjis. Ha 

Melihat semangat. djengkel pa- ' 
da negara2 Asia Men ha 
r.ka Serikat, maka RRT men | 
agemukakan sembojan "Asia un-j 
uk bangsa Asia“, tapi jang ke- 
nudian disusul oleh tawaran 
“nor-agressie-pact“, karena mel'- 
hat (mbuln'a tjurga dari nega- 
ra2 Asa kepada sembojan “Asia 
“ntuk bangsa Asia", terutama ka- 

  
dukan Djepang jang menjatakan 
Iri sebagai pemimpinnja. 

Dalam usaha memperdjuang- 
ae pemerintah Indonesia 

L serampangan dalam kebi- 
djaksanaan politik luar negerinja, k 
kata Sjahrir jang kemudian me- 
njatakan, bahwa kalau sampai 
lerdjadi Indonesia m ika 
”non-agressie-pact“ dengan RRT, 
maka Indonesia sudah memilih | 
satu blok jang kini sedang ber- 
lomba-lomba menguasai dunia, 
Dengan demikian Indonesia akan 
sudah keluar dari rel politik be- 
bas, karena ia memperkuat salah 
Sa Pa: Ini akan menimbulkan 
s8 baru, misalnja hubungan 
Indonesia dengan negara2 jang 
menjetudjui SEATO, seperti Pa- 
kistan, Siam dsb.nja. 
Dit , bahwa non-agres- 

sie-pact ini tidak lain dari pada 
usaha blok Sovjet untuk diten- 
tangkan kenada SEATO jg diben- 
tak oleh Amerika Serikat. 

Ketjondongan keurah mengadakan 
non-agresie-pact itulah jang tampak 
pada pemerintah Indonesia sekarang 
Ini, kata Sjahrir, dan kebidjaksanaan 
politik luar negeri itu bisa meluntjur 
kan Indonesia kearah memilih blok 
'dan keluar dari rel politik bebas. 

Selain darj pada itu dikemukakan 
nja, bahwa. kebidjaksanaan politik 
pemerintah sekarang ' memudahkan 
datangnja gentjatan2 dan: sedikitnja 
tiada usaha mengentengkan ekonc 
mi. Kekatjauan akan lebih diperbe 
sar lagi oleh tindakan serampangan 
jeng tampak didjalankan dilapangan 
politik luar negeri 
Sjaluir. (Antara) 

itu. Demikian 

  

24 karat: al Rp. 47.— 
Mebel Rp. 46.50 

22 karat: djual Rp. 43.— 
beli Rp. 41.50 

Djakarta, 27 Sept. 1954. 
24 krt tap gram Rp. 47s— djual 

Surabaja 2 Sape NOS 
Hari ini tidak Pata tjatatan 

Singapore, 27 Sept. 1954. 
aa Mena f tael Ser. $ 
157.— beli On Sie. $ 163.— 

LM 
Londen, 27 Serta asa. 
Harga cemas internasional menu- 
tut hitungan dollar Amerika adz- 
Jah shb.: 
Emas Beirut tiap ounce, 35.26 
Emas Marao tiap oumce 37.63 
E.as Hongkong tiap ounce 37.99 

         , 1 tak pernah 
kumat lagi. 

: 'p 
KRANGGAN  UIFTAN S7 CEmAgaun kan 
JAR tahun, 

nendesak supaja segera 
serubahan dan penjempurnaan Un- 

anti Undang2 Darurat 
»ntslag-recht 
nerugikan buruh dan masih bersi- 
'at kolonial, menghapuskan Peratu 
an Pemerintah No. 11 dan 8, jang 
nengekang hak demokrasi bagi pe- 
rawai2 negeri. 

semerintah 

tuk apapun membahajakan 
tumbuhan dan perkembangan -ke 
budajaan nasional kita. 

ekonomian. 

si ,,Marsudi Rahaju 
dudukan di Mertodjojo Semarang 
baru2 ini, telah 
mengadjukan pindjaman 
Rp. 10.000.— d 
Aa Uang itu akan diperguna- 

k 
oleh Sdr. Soetjipto 
tu Sdr. Turhadi Hadisutikno. Pin 
djaman tersebut akan dikembali- 

Putusan? Konperensi 

HISSBI Djawa Barat 
SETELAH MENGADAKAN konperensi selama 2 har', Ming- 

gu malam jl. Himpunan Serikat? Buruh Indonesia (F'ssbi) daerah 
Djawa Barat mengachiri konpere ssinja itu dengan sebuah resepsi 
ag dhadiri djuga oleh Mentes Perburuhan Ab'din. Dalam 
pertemuan 'tu Gdumumkan pula pwusan jang diambil oleh kon- 
perensi tersebut. Dalam putusan itu antara lain Hissbi daerah 
Djawa Baray mendesak, supaja semerintah — benar2 memukhkan 
keamanan. Masalah keamanan ter jancum sebagai progam pant- 
riyih pertama, sedang ganggua, keamanan sekarang makin me- 
nngkat. Oleh karena itu Hissbi menghendaki pelaksanaan 
gram 'ifu dengan kenjataan. 

Tentang pemilihan umum  Hissb: 
nendesak supa,a pemerintah segera 
nenje lenggarakannja, 

igunduran akan membawa 
neruntjingnja 
vartai2, 

korban adalah rakjat, termasuk bu- 
ruh. 

karena pe- 

akibat 
pertentangan . antara 

sedangkan jang  mendjadi 

Mengenai soal2 perburuhan Hissb: 
diadakan 

ang2 Darurat No. 16: segera meng 

mengenai 

396/41: jang. njata 

Selain dari pada itu dikemukakan 
ja supaja pemerintah segera mene- 
apkan upah minimum dengan un- 
ang2 bagi buruh partikelir, sesuai 
engan kebutuhan setempat dan su 
aja masa pertjobaan bagi pegawai 

harian dirubah dari ( 
karena 

€ uh ribu | -rnjata pegawai pemerintah jang su 
ea Wirata, 1 : ah bertahun-tahun itu tetap sadja 

wa segala 'Yanggap pegawai sementara, 

(Antara). 

Dasar2 Lembaga 
Kebudajaan Nas. 
Mewudjutkan Kebuda- 
jaan Nasional Jg Har- 

monis 

LEMBAGA Kebudajaan Na- 
sional jang telah dinjatakan ber- 
Jirinja ditengah2 berlangsungnja 
Kongres Kebudajaan di Solo, te- 
ah mengeluarkan sebuah pernja- 
jaan mengenai terbentuknya Lem- 
baga tsb. 
Kebudajaan meliputi a 
manusia baik lahir maupun batin 
dan terbentuknja langsung berhu 
bungan dengan masjarakat bang- 
sa. Tumbuhnja kebudajaan bang- 
sa kita sebagai kebudajaan rakjat 
jang menggambarkan kehalusan 
budi dan kesanggupan hidup jang 
sosial dan susila, harus dapat pe- 
meliharaan dalam suasana 
bebas dari paksaan, sehingga da- 
pat mewudjutkan nilai kebudaja- 
an nasional jang harmonis. 

jang bunjinja sbb.: 
- kehidupan 

jang 

Paksaan2 dengan tjara dan ben 
per- 

Dalam pertumbuhannja ini ma 
jarakat  budaja membutuhkan 
pimpinan jang benar2 tanpa mak 
sud mempersempit dan menekan. 
dapat menjalurkan perkembangan 
kebudajaan dengan sehat. 

Dalam hubungan ini teranglah 
sudah bagi kita, kemana pertum- 
buhan kebudajaan Indonesia 
disalurkan dan bagaimana dibina- 
nja. 

ini 

Berdasarkan pertimbangan2 di- 
rena pengalaman dizaman pendu- | atas, para pemelihara dan pembi- 

na kebudajaan Indonesia meman 
dang perlu dan merasa 
membentuk . organisasi 
an bernama: LEMBAGA KEBU- 
DAJAAN NASIONAL. 

wadjib 
kebudaja- 

Organisasi ini berpusat di Su- 
akarta. 
Pernjataan itu ditandatangani 

oleh Soebekti, atas nama Panitya 
Pendirian Lembaga Kebudajaan 
Nasional. Alamat sekretariat adn- 
ah: Soetardi, Ketellan IV/12 tilp. 
no. 239 Solo. 

  

Warganegara 
Turunan Asin 
Hendaknja Insjaf 
Akan Penderitaan” Bang- | 
sa Indonesia Dlm Pereko-' 
nomian : Kata Iskak 

PADA HARI MINGGU j. 
Menteri Perekonomian Mr, Iskak Orkes Sid Philips: 07.10 
mengadakan pertemuan dengan Jan Suhairi: 1 
para pengusaha Tionghoa di Jog-j 12.30 Ruangan Wanita: 13.15 Hin- 
ja. Dalam pertemuan tsb. Menteri 
mendjelaskan soal2 jang berkena- 
an dengan sikap pemerintah me- 
ngenai usaha merobah struktur 
perekonomian 'kolonial mendjadi 
perekonomian nasional. Menteri , terangkan, bahwa dim usaha pe- A.P.: 19.30 Gending2 Beksan: 20.30 
merintah itu tidak dimaksudkan 
adanja ag rama antara war- 
anegara Indonesia turunan asing 

akun warganegara Indonesia asli. pe Tutup. 

Usaha itu selain untuk mengarg' 
kat deradjat bangsa Indonesia dari 
penindasan akibat sistim 
kolonial, djuga untuk ' mengadakan 
harmoni dantura modal 
dan modal dari warganegara turu 
nan asing itu. Demikian Iskak. 

mengandjur 
kan agar supaja warganegara 
nan asing menginsjafi akan 
ritaan2 jang dialami oleh wargane 
gara Indonesia dalam lapangan per 

diminta kepada 
warganegara turunan asing itu supa 
ja dapat bekerdja bersama-sama de 
ngan warganegara asli dalam lapa ' 
ngan perekonomian guna melenjap 

6 kan modal orang-orang asing 
merugikan bangsa Indonesia. 

Selandjutnja — Iskak 

Dan 

jang 

(Antars) 

,MARSUDI RAHAJU” SETU- 
DJU PINDJAM Rp. 10.000.— 
Dalam rapat anggauta Kopera 

jang berk:- 

disetudjui untuk 
| sebesar 

ari Djawatan Ko- 

an untuk memperbesar 
Operasi tersebut, 

modal 

engan diban- 

dengan mengangsur selama 5 

pro- 

Hukuman Seumur 
Hidup 

Kepada 2 Pembunuh Jg 
Menjimpan Sendjata Api 

Tg. 25-9 hakim Mr. Surjadi 
lari Pengadilan Negeri di Kendal 
(Semarang) telah  mendjatuhkan 
hukuman seumur hidup masing2 
terhadap terdakwa Sutrisno dan 
Gunadi karena dipersalahkan per- 
tama, melakukan pembunuhan, 
kedua mentjoba melakukan nem- 
hunuhan dan ketiga menjimpan 
sendjata-api dengan tiada idzin. 

5 Orang terdakwa lIainnja ig da- 
lam peristiwa tsb. ikut membantu 
belaksanaannja masing2 menda- 
pat hukuman 5 tahun pendjara. 
Keputusan2 hakim tsb. sesuai de- 
ngan permintaan Djaksa. 

Sutrisno dan Gunadi adalah ang 
yauta2 dari ,,Organisasi Patriot In- 

lonesia” daerah Kendal tetapi ig 
lalam kehidupan sehari2 orang2 

Isb. terkenal sebagai pendjahat jg 
idak disukai oleh sesama  pendu- 
luk disitu. Diantaranja bapak Su- 
larmap dan anaknja Sukar jg ke- 

luanja mendjadi anggauta OPR dan 
enantiasa berusaha menginsjafkan 
nereka bahwa tindakan jg sedemi- 
dan tidak pada tempatnja. Hal ini 
leh Sutrisno dan Gunadi ngga 

uatu rintangan” dan selandjutnia 
    

    Te 

nemikirkan bagaimana tjara ..me- 
yisihkan” bapak dan anak 'ini dari 
funia. 

Demikianlah, pada suatu malam 
sulan Maret 1951 Sutrisno dan Gu 
1adi dengan dibantu 5S orang pergi 
cerumah Sudarman dan setelah ke- 

emu disered keluar bersama? anak 
ya Sukar. Diluar, setelah dikaniaja 
ebih dulu lalu ditembak ' dengan 

tengun. Sudarman mati seketika 
etapi Sukar ternjata masih hidup 

lan belakangan lalu melaporkan ke 
sada jg berwadjib. 
Patut ditambahkan, keputusan ha 

kim tsb., adalah jg pertama terdjadi 
bada Pengadilan Negeri Kendal se- 
habis perang ini. Sutrisno dan Gu- 
1adi jg menerima keputusan tadi 
nenurut “keterangan, “masih harus 
menghadap sidang ' pengadilan lagi 
antuk perkara2 perampokan dan 
sembunuhan2 lain diantaranja Su- 
Irisno jg dalam pemeriksaan? Jl. te 
'ahbemengakui perbuatan? itu. 

(Antara). 

  

SEPAK BOLA UNTUK ME- 
NJONGSONG HARI 
ANGK. PERANG, 

Utk. menjongsong Hari Angkatan 
Perang 5 Oktober 1954, maka oleh 
SMKB Garnizun Semarang akan di 
elenggarakan pertandingan sepak- 

ola segi tiga jang terdiri dari 13 
esatuan Tenzara dibagi mendjadi 3 
tesebslasan dengan nama masing2 

tes, Banteng, kes. Garuda d:n kes. 
Tarimau. Atjara pertandingan tadi 
lilapangan Stadion Semg. sbb.: Tgl. 

30—9:. Banteng — “Garuda, tgl. 
1—10: - Garuda — Harimau, tgl. 
2-10: Harimau — Banteng. Per- 

andingan? tadi dapat disaksikan de 
1gan tiuma2 dan disediakan piala 
» Oktober. 

P.W.I,. MENANG 5—0. 
Pertandingan sepakbola antara 

PWI dan djago2 kapuk PTT jang 
berlangsung hari Sabtu sore dila- 
yangan Karimata berachir keme- 
angan PWI 5—0.   

ekonomi 

Indonesia 

turu 

pende 

jang diketuai : gu 
| dkk diwaktu malam: 20.15 Njanjian 

25 

| 

  

Semarang, 30 Sept. 1954: 

i 

| 

Djam 06.10 Orkes gesek: 06.40 
Suhada 

07.30 Derma ta” sia: 

dustani: 13.40 Orkes Studio Sura- 

baja, 14.15 Wals Victor Silvester: 
"17.05 Sandiwara Radio untuk Ka- 

nak2, 17.40 Andante and Grande: 
18.00 Pengadjian: 18.15 Pertjaka- 
pan AURI: 18.30 Hidangan Irama 

Mimbar Islam: 20.45 Rachman dan 
Julia 21.15 Dari dan "untuk Pen- 
dengar, 22.20  Pembatjaan Buku: 

Surakarta, 30 Sept. 1954: 

Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 — 
07.45 Genderan pagi: 12.03 Kon- 
sert siang: 12.45 Lagu2 Texas: 13.00 
Musik Swing: 13.15 Djawa Timur: 
13.45 Hidangan ORJ: 14.15 Piano 
Tunggal: 17.05 ' Rajuan Pemudi: 
17.45 Varia Djawa Tengah: 17.55 
Arab: 18.00 Pengadjian: 18.15 Mim 
bar Islam, 18.30 Gending? “Bonang- 
“n4/19.30 Sedjenak Djenaka: 20.30 
Malam Manasuka: 21.20 Malam 
Manasuka (landjutan): 22.15 Irama 
dari, Padang “Pasir: 23.00 Tutup. 

|. Jogjakarta, 30 Sept. 1954: 
| 

| Djam 06.10 Bunga Rampai pagi: 
06.30 Varia Senen Kemis: 06.40 Ke 

/senian Djawa Timur: 07.15 Eddy 
1 Arnold dengan gitarnja: 07.30 Rang 
kaian langgam Krontjong dan Stam 

| bul: 10.00. Ujon2 dari Puro Paku 
Alaman: 12.00 Petikan Piano fote 
solo, 12.15 Suara Sal Saulius: 12.30 
Overture ringan: 12.45 Tembaran 

Irama Daerah, 13.10 Vocalia dan 
Instrumentalia Barat: 13.50 Hida- 
ngan siang: 17.00. Taman Karak2: 
17.40 Orkes Hawaiian: 18.00 Musik 
Hindustani, 18.15 Dunia Olah Raga: 
19.30 Hidangan sendja: 19.40 Corry 

Ticenghoa, 20.30 Siapa tahu... 1 
| 21.15 Mimbar Isiam: 21.30 Motio- 

pat: 22.10 Motjopat (landjutan): 
C@- Tutup. 
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siden RRT) 

5 RADIO PE 
hari Senin bahwa Kongres 
jat Ngsonal Republik 

3 Chou En Lai Dipilih 

    
   

  

Tse Tung mend 4-1 - Re- pubik Rakjat Tiongkok (—Pre- 
Sden) jarg pertama, Sebagai v 
kl ea, telah “Di 
Jeral Chu Teh, 
Teptara Pembebas 
kok (—angkatan perang RRT). 

  

Pemilihan ini dilakukannja ' pada 
hari ke-12 daripada persidangan Ken 
gres Rakjat Nasional RRT jang per 
Iama. Seterusnja Radio Peking” me 
njiarkan, bahwa segera sesudah pe 
milihap tadi, Mao Tse Tung me 
ngangkat Chou En Lai mendjadi 

(perdana menteri RRT). 

Sebelum pengumuman2 ini disiar| Bagaimana Isap Rokok 
"Dgn" Tanpa: Bahaja'? |: 

kan, radio Peking 2 djam lamarja 
menjiarkan lagu-lagu mars "militer, 

Sebelumnja, gelar resmi Mao Tse 
Tung adalah ,.Ketua Dewan Perre 
rintah Rakjat Pusat Republik Rak | 
jat Tiongkok”, dan skedudukanrja | 
jang baru — ialah sebagai Ketua 
RRT” —. dibentuk oleh: undang-un 
dang dasar RRT jang achir2 ini te 
lah disetudjui oleh Kongres Rakjat 
Nasional RRT. (Antara). 

SELV Menentang 
Remilitairisasi ' 

" Djerman” |” 
Minta'! Sokongan Partai 

Buruh Inggeris 

”Sozialistsche — Einheltsparte: 
Dewtschland” (SED, leburan Par- 
tai Komunis dan Partai Sosiafs 
Djerman Timur) hari Minggu jl. 
telah mengirim surat kepada Par- 
tai Buruh Inggris (Labour Par- 
ty), dalam mana dim'rta supa'a 
pertai Inggris ini menjokong pol'- 

KING menjiarkan | 

  

    

   

      

   
    

    
   

      
     
   

     

    

  

  

| diketahui bangsa India jang beragama Hindu, mengharamkan .daging sapi. 

  

  

Bahaja'Kanker?Paru2 Bisa Dikurangi Bila Ter 

Banjak Faedahnja Mengurangi”Bahaja Kanker 
£ — Minum Pipa Paling Aman ? 

Dr. CUYLER HAMMOND, direktur dari Statistical Research 
of the American Cancer Society dan mahaguru di Yale Universi- 
ty dalam mata peladjaran Biom etric, memberikan saran bahwa 
sinar X dapat memetjahkan soal bagaimana tjaranja merokok si- 
garet dengan tiada bahaja. Pada Internasional Cancer Research. 

| Congress (Kongres Penjelidikan Kanker Internasional) ke-6 di Sao 
Paulo (Brasilia), Dr. Hammond melahirkan pendapat bahwa siga- 
|ret adalah lantaran dipertjepatnja kematian diantara manusia jang 
|umurnja sudah meningkat, sebagai akibat kanker paru2 dan pe- 
ajakit djantung. any 

Dari segala tjara untuk .mengon- 
trol kanker, menghindarkan timbul- 
nja adalah tjara jg terbaik. Didalam 
penjelidikan kita — kata Hammond 
— achirnja kita telah menemukan 
suatu lantaran timbulnja kanker js 
'dapar kita kontrol. Kanker paru? 
adalah penjakit jg merusak sebagi- 
an besar penduduk dunia. ah 

Terdapat kemungkinan untuk 
mentjegah ini dengan meniadakan 
|3ahan2 didalam tembakau jang 
menimbulkan penjakit2 itu. Ini, 
menurut Dr. Hammond, dapat di 
'akukan dengan memakai sinar X, 
jang bisa mengubah sifat pohon 
tembakau. Djika bibit jang diper- 
yeh dari pohon ini, diperlakukan   tk ant-remiliterisasi Djerman 

Baret, 
Seterusnja dalam surat tadi 

sentral komvc SED mengulangi | 
perm'rtaannja supaja dilakuk 
perundingan 'aci antara Blok 
Barat dan Blok Soviet. Dinjata- 
kar hehwa persendjotaan kembo- 
H Djerman Baret akan berarti 

UK2M nraktis untuk mendapatkan pohon 

lagi dengan sinar X, maka akan 
terdapatlah pohon tembakau jang 
tidak berbahaia. 5 

Ia mengatakan, adalah lebih 

Sebaliknja Hammond  menjaran: 
kan djuga, djangan hanja menjelidi- 
ki perbaikan tembakau. dengan si- 
nar X, tetapi djuga akibat2nja ter- 
hadap orang2 jg berusaha diatas la 
pangan penanamap tembakau dar 
pembuatan sigaret, pada umumnja 
segi2 ekonomi dari perlakuan tem- 

  tembakau sematiam itu, darivada 
berusaha menghilangkan bahan? 
ng berbahaja dari tembaksu 

Protes keras dari rakjat India telah diadjukan didepan gedong Parlemen. 
perdana menteri Dewan Negara “di Calcutta terhadap undang2 pemotongan sapi baru2 ini. Sebagai mana | 

naman” Tembakau Di-,, Obati" Dahulu—Sinar X 

Ba
na
na
 
E
h
m
 

men'nrkstnia ketegangan di Ero- atau dengan mentjampurnja dng. 
pa (Artara). E benda2 kimia. 

  

  

Begum Liguat Ali Khan telah diangkat mendjadi duta-besar Pakistan di 
negeri Belanda. Kelihatan “disini waktu kedatangannja dilapangan ter- | 
bang Schiphol, beliau disambut oleh S. Bokhari, bekas komisaris tinggi 
Pakistan di. London dan oleh ihr. Tets, dari kementerian luar negeri 

' Belanda (kiri). P 

Sikap Muang Thai Terhadap 
Nai Pridi Kurang Djelas 
Ban GUARDIAN” menulis: Join ema 

dari departemen ,,Pub — Relati ions” dari pemerin ai, dengan 
ndjang Leba Kna 'generangkan sikap pemerintah Thai terhadap 

Nai Pridi, pemimpin oposisi, ig. kini ada di Peking dan telah me- 
ngandjurkan rakjat Thai memberontak terhadap pemerintahan 
sekarang. Ia menjamakan Pridi dengan Mao Tse Tung, dan ke- 
mudian — aneh sekali — dengan | 
— demikian direktur-djenderal itu — bermaksud memasukka 
musuh kedalam keradjaan, ia me ribawa isjarat buruk diatas pung- 
gungnja, jang tidak akan dilupakan oleh bangsa Thai. . : 

       

Sapa Tetapi segera kemudian ia ber-' 
Pn Aa aa eaaa pan 3 “peibnfikag 3 

Lina .. bahwa ia bersalah. “Karena itu 

Pentjuri 
Badan-flalas? 

  

rus menganggap bahwa ia mem- 
punjai maksud2 baik.” NN 

Kemudian ia menerangkan, bah: 
wa ia sendiri sewaktu perang 

“bisa “diperkembang 

Chiang Kai Shek. Karena Pridi ' 

pada waktu sekarang ini kita ha- 

“aneh itu adalah 

KABAR2 JANG SAMPAI di 

Mengatakan Maha SEAGKNN Moi mengatakan bahwa dikota itu pa- 
da achir2 ini telah dihebohtan 
dengan adanja setiap malam me- 
jang Panin 3 datangi : 3 
mah2 jang ada anak2 gadisn: 
umuk membikin kedurdjanaan. 
Walaapann na - jang an 
wadjib di Medan atas pertanjaan, 
belum dapat memberikan ketera- 
ngan2 mengenai berita itu t: 

       

  

    

     

  

menurut kabar) jang di sampz 
kan dari Pangkalan Brandan 

  

ran2 aneh tadi, dikalangan pea- 
duduk dikota tersebut telah tim- 
bul kegelisahan. : 

Bahkan demikian | dikabarkan 
lagi, berhubung adanja pentjuri2 
jang aneh ini, maka ada diantara 
orang2 tua jang  mengungsikan 
anak2 gadisnya keluar Pangkalar 
Brandan.” ' : 

Kabar2 selandjutnja mengatta- 
kan bahwa pentjuri2 itu bukaa- 
lah orang biasa, tetapi orang h- 
lus. Satu kali pernah  pentirri 
aneh itu dikedjar beramai2 tetabi 

    

. hilang dengan tiba2. Berita2 Jain 
menegaskan bahwa pentjuri jang 

manusia biasa 
dan tudjuan dari pekerdjaan ha- 
nja untuk membikin kegemparan2. 
dikalangan penduduk dengan di- 

Kas. 

     

   

  

Pasifik anggota dari perkumpulan 
rahsaia Nai Pridi jang melawan 
Djepang. Pibul Songgram jg dulu 
dan sekarang djuga perdana men- 

teri dan jang mendjadi lawan ter- 
besar Nai Pridi, katanja menge- 

|tahui semua tentang gerakan di 
“bawah tanah itu. Meskipun keluar 
IPibul mengatakan menentang Pri- 
di, kabarnja.ia menjokong Pridi 
didalam peperangan. 

Tetapi ditambahkan oleh direk- 
tur-djenderal, bahwa tidak ada pr- 
ralel antara situasi diwaktu perang 

Jitu dan situasi sekarang. Ia berka- 
"ta: ,.Djika sadja kita 
kan kenjataan bahwa Pridj dengan 

lah seorang komunis 10076”. 

. Tetapi, demikian ia melandjut- 
ikan, bukan semua orang jg berhu- 

mis. Digambarkannja kesedihan Pi- 
| bul berhubung dengan  kedjadian2 
“itu. Menurut direktur-djenderal itu, 
Pibul berkata: ,,Nai Pridi  adalzh 
sahabat karibku. Kita telah beker- 

“dja bersama2. Bagaimana Pridi bi- 
sa djadi begitu? Bagaimana bisa ia 
djadi komunis?” 

  
Manchester Guardian” menutup: 

Segala itu dengan djelas memper 'i- 
hatkan, bahwa situasi di Thai tidak 
sedjernih seperti digambarkan oleh 

rika Serikat. (Antara). 

|rgan antara merokok 
lain2 matjam kanker”. 

memperhati- 

#terang2an mengatakan jg ja ada dil 
| Peking, sudah terang bahwa ia ada 

bungan dengan Pridi adalah komu: 

biasa dengan memakai saringan j bakau dengan sinar X. 
) Merokok, memberikan kesena- 
ngan. kepada berdjuta2. manusia, 
kata dokter 'Hammond. Pada 
umumnja reaksi orang kurang se- 
nang kepada mereka jang tioba2 

. turut tjampur didalam kebiasaan 
| merokok itu, meskipun ini diada- 
(kan dengan maksud jang paling 
' baik dan dengan tjara2 jg paling 
' manis. Saja sendiri, kata Ham- 
' mond, tidak menjalahkannja, ka- 
,rena itu pula adalah sikap saja. 
i. Dr. Hammond 'jakin bahwa 

suatu matjam 
| Sigaret jang tidak berbahaja, kare- 
: na penjelidikan jang belum lama 
| dilakukan oleh American Cancer 
Society memperlihatkan suatu 
| djumlah kematian jg tidak tinggi 
| diantara orang2 js merokok pina 
tiangklong dan serutu. Ja ngengira 
bahwa ini adalah suatu tanda 

: bahwa djenis2 tembakau jang di 
| pergunakan untuk merokok setja- 
pra demikian itu, boleh djadi tidak 
mengandung b: jang menim- 
bulkan penjakit djantung dan 
kanker paru-paru. 

Penjelidikan itu dilakukan 20 bu- 
lan lamanja terhadap 187766 orang 
kulit putih jg berumur “antara 50 
dan 70 tahun. Kenjataan2 jg “diper- 
dapat adalah: 2 

1. Diwaktu penjelidikan jg telah 
meninggal 4854 orang. Djumlah ig 
meninggal jg merokok sigaret 529p 
lebih tinggi daripada jg tidak per- 
nah merokok. 

2. “Djumlah kematian diantara 
mereka jg merokok sehari 20 hu- 
tang sigaret atau lebih, adalah 7596 
lebih tinggi. 

3. Dari djumlah 4854 jg menine- 
gal, 2147 atau 4696 meninggal ka- 
rena penjakit pada slagader jg ke- 
luar dari djantung, dan 844 atau 
17,490 karena kanker. - : 

4. Diantara perokok jg keras, ke- 
matian karena  penjakit  djantung 
hampir dua kali banjaknja daripada 
ig tidak merokok, dan jg mati kare 
na kanker adalah 24 kali daripada 
mereka jg tidak merokok. : 
Djumlah kematian antara orang2 

ig merokok serutu dan tjangklong 
disatu pihak, dan orang? jg tidak 
merokok dilain fihak, perbandi- 
ngannja tidak terlalu menjolok, ha 
nja 690 lebih banjak. Tidak ada 
bukti bahwa merokok tjangklong 
dan serutu mengakibatkan penjakit 
djantung. " 
'Hammond menerangkan selan- 

| djutnja: ,Ini dan lain2 penjelidikan 
ig dilakukan oleh orang2 lain, me- 
jakinkan saja bahwa merokok siga 
ret adalah lantaran “ dipertjepatnja 
kematian sebagai akibat kanker pa- 
ru2 dan penjakit djantung.  Me- 
mang kita mendapatkan bukti tan- 
tang perhubungan antara merokek 

Isigaret dan kanker paru2. Tetapi 
kuranglah bukti adanja  perhubu- 

sigaret dan 

Ia  mengachiri keterangannja: 
»Perhubungan antara merokok siga 
ret dan kanker paru2, terang ada. 
Dan menurut pendapat saja, ini ada 
lah suatu hal jg harus diperhatikan 

| sangat”, : : ' 

  

ORANG2 HUKUMAN DIRU- 
MAH PENDJARA CHICAGO 

BERONTAK 
Lebih dari 800 orang hukuman 

dari rumah pendjara Chicago pa- 
da hari Minggu telah memberon- 
tak untuk 252 djam  lamanja. 
Untuk An pemberontakan 
ini, polisi terpaksa 'memperguna- 
kan Tak air-mata. Sesudah pem- 
berontakan berdjalan 25 djam 
lamanja, kira-kira masih ada 30 
orang hukuman jang belum mau 
menghentikan aksinja. Mereka 
bertereak-tereak sambil merusak 
apa sadja jang didjumpainja. 
Achirnja polisi dapat pula mema- 
tahkan perlawanan orang2 ini. 

Pemberontakan dilakukan seba- 
gai protes terhadap buruknja ma- 

  
more, 

rentjanakan terlebih dulu. (Anta- beberapa orang, terutama darj Arie kanan jang disadjikan kepada 
ra). . 

1x “3ara) 
Gaanta 

Bom-H Bahaja Bagi Sel 

3 Pengehianatan Thd. 

   

    

. Sesudah itu konperensi membi- 
jarakan politik luar negeri, dalam 
mana Sam Watson dan pemimpir 
oposisi dalam parlemen Inggris. Cle 

ment Attlee, membuka oleh2nja dar. 

oerdjalanannja ke RRT. Li 
' Clement Attlee mengatakan dalam 
pidatonja, bahwa ia setudju apab.l. 

ekas-. 
dia Ll aa PBB, supaja djendera 
aa Chiang Kai Shek dan pasu- 

kan2nja meninggalkan Taiwan dan. 
supaja pulau Taiwan achirnja dise- 
rahkan kepadag RRT. Attlee menga: ' 

takan bahwa menurut pendapatn'a. 

pulau Taiwan sesudah djangka wak- 
tu tertuntu harus diserahkan dan di- 
persatukan kembali dengan Tiong- 
tok. Dikatakannja bahwa ia menger- | 

“ bagaimana pendapat Amerika Se 
rikat dalam hal ini, tetapi pendirian 

AS ini kiranja tidak tjukup realistis 

     

  

    
“ 

para dan leb.h dari 5.000.000 ang- 

Ikok Di Korea 

lekasnja diterima men- : 

  

Attlee Andjurkan Spj.f 
IRRT Selekasnja Diteri-| 

a Sbg Anggauta PBB| 
(Chiang Kai Shek Harus h -| 

301 uruh Peradaban Manusia| 

—Kata Attlee Talang utpja : »Kominisme Adalah| 
il. Semangat Manusia Sedang So-|: 

sial — Demokrasi Adalah Pemenuhan Semangat 

Ing di Scarborough telah 
“oleh 3.300 orang utusan, jang 

n pidato pembukaannja, Wilfrid 
“ini ikut dengan missi Attlee 
kan a.l. bahwa ia "sama sekali 

  

Divisi' Tiong:- 

Jang Ditarik Mundur 
—. Akan Diganti? 

— DIURU BEMABA Komisi si ng 
gara2 Netral pengawas perlet: 
idjata di Korea dari delegasi 

Swiss mengatakan di Panmunjom 
pada hari Senen bahwa ja tak 
tahu menahu tentang suatu ren- 
'tjana dari pihak Utara untuk 
| mengganti 7 divisi "pasukan2 su- 
ka-rela“ jang kini ditarik mun- 
dur dar Korea. : 

| Djuru bitjara Swis tsb. selan- 
@jutnja mengatakan bahwa se- 
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  Selama dari ini masih — mentjut 
singgang Tiongkok, selama itu pula 
tita tidak dapat mengharapkan per- 

lamaian jang sungguh2 dibagian 
Asia ini, 5 Pe) 

RRT merasa dirinja dike- 

|. pung oleh Amerika. 

Attlee mengatakan bahwa ia me- 

1gakui bahwa Amerika Serikat me- 

igingat akan peristiwa2 dalam Pc- 

rang Dunia II, jang MPN NN 
1pi peperangan kepada wilaiahnia 
Padan Pasifik. Tetapi sebaliknja, 
Tiongkok sekarang menganggap tin- 
lakan2 AS terhadap Djepang, Ko- 

katnja diseluruh daerah jang berde- 

katan dengan ' Tiongkok — sebagai 
satu antjaman” terhadap Tiongkok: 

hak chawatir dan kechawatiran ini 

sukannja chajal belaka, melainkan 
sungguh2. Maksud kundjungannja. 

ke RRT ialah berusaha mengerti si-/ 
kapnja. - : 
Attlee menjatakan bahwa PBB ti- 

dak pernah dimaksudkan sebagai sa- 
tu organisasi jang ditudjukan terha 

dap negara2 Komunis. PBB meng. 

memilih bentuk pemerintahnja 
diri. 

Seato? Adalah orga. | 
nisasi melinuti 

'Mengenai - SEATO. . Attlee me 
ngatakan bahwa hendaknja oran 

memahami perasaan  negeri2 Asi: 

Tenggara sendiri. Di New Zealenc 
Jan Australi orang  menghargainja 
Tetapi apa jang harus ditjegah ia 

lah membentuk suatu organisasi da 
'am mana orang2 bangsa Eropa d 
adu melawan bangsa2 Asia. Set'sp 
»rganisasi pertahanan itu harus di 
ikuti setjara aktif oleh negara2 Asia 
— setidak2nja harus mendapat a99” 

will mereka: — Attlee ingin melihat 
terbentuknja suatu organisasi jang 
meliputi segala recara, dalam mane 
ikut serta pula RRT. 

Diterangkannja bahwa dalam pe- 
rundingan2 jang dilakukannja de- 
ngan para pembesar - Sovjet dan 
RRT, titik beratnja selalu diletakkan 
pada idee hidup berdampingan se- 
tjara damai. : 
Tindakan2 akan memperlihatkan 

apakah idee tadi sungguh2, tapi &-- 
mungkinan2 untuk mengadakan "- 
bungan persahabatan itu musti 
pergunakan. 

23 

Bom.H bahaja bagi se- 
luruh peradaban 

1 . manusia. 

| Tentang bom-H, Attlee. mengata- 
kan bahwa banjak sekali orang jang 
tidak sadar betapa besarnja antja- 
man bom zat air. Bom zat a'r adla- 
lah antiaman bagi segala 'idam?an 
negara2. Barat, antjaman bagi -sesa- 
la apa jang sudah ditj'p'akan oleh 
Barat dan oleh Timur. Perlu sekal 
kalau diadakan perurdingan2 pada 
fingkat2 tertinggi, dalam PBB atau 
"diluar, untuk  mengelakkan bahaje 
bagi seluruh peradaban manusia ini. 

Achirnja Attlee mengatakan bh 
wa ,.Komunisme adalah pengchiana: 
tan terhadap semangat manusia, se 

Jangkan Sosial Demokrasi (parta' 
Buruh Inggris) adalah pemenuhan s 
mangat manusia”. (Antara). 

1. 

DJUARA STENO: 400 SUKU 
KATA DLM 1 MENIT. 

Guenter Weber, seorang bang- 
un Djerman an Sana 21 
tahun, muntjul sebagai pemenang 
dalam perlombaan menulis ste- 
Ro3 ketjepatannja: 400 suku kata 
dalam waktu 1 menit sadja. Kata 
Weber, sebetuinja ia dapat tulis 
420 suku kata semenit, tetapi 
sultnja ialah baga'mana bisa me- 
"gerti ana jang dikatakan orang 
dengan ketjepatan sebesar itu. 

Mosi Partai 
Buruh Ingg. 

Adakan .Konperensi In- 
ternasional Utk Peladjari 
Perlutjutan Sendjata 
2 1 

KONPERENSI tahunan Partai 
Buruh Inggeris, dalam Bang 
pada hari Senin telah men a 
baik dengan suara bulat sebuah 
mosi, jang menghendaki diadakan- 
nja suatu komperensi internasional 

jang akan mempeladjari masaa- 
lah2: perlutjutan sendjata, lara- 
ngan terhadap bom zat air, dan 
memperkuat keamanan kolektif 
dalam rangkh PBB. 

Konperensi menolak sebuah 
mosi jang minta, supaja Inggeris 
berdjandji tidak membuat atau 
aoimporgunakan sirljata2 atom,   
ea dan Taiwan — dan pada hake-f 

Dengan kata? lain, kedua belah ni | 

akui hak 'bagi setiap negara untuk | 

Aa 

'pandjang pengetahuannja 7 divi- 
2 tali tdak akan diganti dan 
(komisi hanja. mendapat pemberi- 
.tahuan untuk menjaksikan lalu 
nja divisi2 tsb. di kota» perba- 
tasan Sinanja dan Manpo. 

Kabar2 tentang akan diganti- 
nja divisi2 ,,suka-rela” Tiongkok 
telah diterima dari London. Me- 
nurut berita2 dari London ini pa 
da tanggal 15 September jbl. se- 
orang opsir penghubung dari pa- 
sukan2 ,,suka-rela” Tiongkok te- 
lah membatjakan didepan wakil2 
Swis, Polandia, Sweden dan Tje- 
|koslowakia anggota Komisi Me- 
gara2 Netral di Sinanju suatu 
(Statement jang mengumumkan 
bahwa 7 divisi Tiongkok akan di 
pindah dan diganti. (Antara). 

Ho Pei Memban- 
djiri, 125.000Ha 

Lebih 
,Harian Hopei”, salah satu su- 

ratkabar di Tiongkok Utara, muat 

jang me- 
juap airnja diprov i- 

daerah jang Te aa T2S 000 hela | uasn 8 - 
tar ih. ah hidjan turun 
terus-menerus, sungai2 Huto dan 
Chulung  membobolkan tanggul- 
tanggulnja dibeberapa tempat. Ke 
pada 2450 pegawai lebih diperin- 
tahkan supaja mereka memimpin 
rakjat memperbaiki kembali tang 
gul2 ditepi kedua buah sungai 

manusia, dikirim 6 buah kapal. 
(Antara). 

Pertjobaan 
Utk£ Membu- 
nuh PM Pa- 
kistan Ali? 
POLISI PERANTIJIS mengada- 

kan pendjagaan istimewa di Can- 
nes bertalian dengan kedatangan 
P.M. Pakistan Mohammad Ali 
dan sesudah diterimanja laporan2 
oleh an kontra-spionase Pe- 
rantjis bahwa akan terdjadi per- 

merundingkan suatu persetudjuan 

dan Turki, suatu negara 

“Keluary'Dari” Taiwan! — | 

tadis untuk menolong korban2 - 

ipat 2 kelenteng. Provinsi 

  

nan). Njonja jang didjadikan 

  

  

'Seorang pelarian dari pendjara Little Rock. Kansas (A.5.) waktu diuber- 
uber oleh polisi, telah mempergunakan seorang njonja 
Kepada Polisi ia. berteriak: Kalau engkau tembak saja, njonja ini akan ku 
tembak dulu! Tetapi achirnja ia terlena djuga. Saat ke-lenaan ini diguna 
kan.oleh pihak Polisi untuk melepaskan tembakan kepadanja, hingga ia 
djatuh "mati. “Gambar dramatis diatas menundjukkan, 
tadi H.B. Long namanja, hendak djatuh kena tembakan pihak Polisi (ka 

sebagai tameng. 

waktu pendjahat 

tameng ialah nj. A.D. Lynn. 

  
  

  

kabinet baru P.M. Vietnam Bao 
proklamasi bersama itu djenderal 
Hoa Hao dan djenderal Nguyen 
Cao Dai bahwa sud 
Vietnam dan Perantjis telah me 
keselamatan jalah persatuan, 

Selandjutnja dinjatakan bahwa 
petjah-belah akan berarti kemus- 
nahan dan dikemukakan bahwa 
masjarakat Cao Dai dan Hoa 
Hao turut serta dalam pemerin- 
tahan mengingat kegentingan ke- 
adaan sekarang dan karena nega- 
ra ada dalam bahaja. G 

Walaupun antara P.M. Vict- 
nam Bao Dai, Ngo Dinh Die, 
dan kepala staf Tentara Vietnam 
Bao Dai, djenderal Nguyen Van 
Hinh, kini terdapat ketegangan 
besar, tetapi dalam konperensi 
pers di Saigon pada hari Sensn 
menteri penerangan baru dari ka- 
binet Ngo Dinh Diem, Phim 
Xuan Thai, menjatakan bahwa 
djenderal Nguyen Van Hinh sa- 
ngat dibutuhkan dan mungkin 
akan ditawarkan kepadanja suatu 
djabatan jang lebih pentine. 

Sikap kabinet P.M. Ngo 
thd. sekte Binh Xuyen. 

Pertanjaan mengenai sikap peme 
rintah terhadap djenderal Le Var 
Vien, pemimpin sekte Bink Xuyen. 
didjawab oleh Pham Xuan bahwa 
mau tak mau Van Vien ialah se 
orang anggota kabinet karena kepc 
lisian Vietnam (Bao Dai) ada dibz 
wah kekuasaan tangan-kanannja ji: 
itu Lai Huu Sang dan pada wakti 
ini Lai Huu Sang tak"akan dipetjat 
dari djabatannja tsb. 

Pham Xuan menegaskan, bahw: 
kaum Cao Dai dan Hoa Hao tetay 
sahabat Binh Xuyen seperti ding: 
tetap sahabat djenderal — Nguyen 
Van Hinh dan Tentara Nasiona! 
Vietnam (Bao Dai). 
Cao Dai, Hoa Hao, Binh Xuyen 
Tjampuran berbagai keper- 

tjajaan & lasjkar dalm 
pertjaturan politik 

Vietnam Bao Dai 
Mengenai golongan? Cao Dai, 

Hoa Hao dan Binh Xuyen, jang da- 
lam waktu belakangan ini melakukan 
peranan penting dalam krisis di Viet 
nam Bao Dai, dapat diterangkan 
bahwa golongan2 tadi merupakan 
tjampuran  anasir2 dari berbagai 
agama, dan disamping itu mempunia' 
lasjkar2 bersendjata. Seperti diketa- 
hui, golongan? ini penting djuaa pc- 
ranannja dilapangan politik. Dalam 
kabinet Vietnam Bao Dai sekarang 
duduk berbagai pemimpin Cao Dai 
dan Hoa Hao. 

Kota Tayninh sekarang mereka 
djadikan ,,kota sutji”, dimana terda- 

Tayninh   anggota NATO. 

Mohammad Ali telah sampai 
di Cannes pada hari Minggu jbl. | 
dalam perdjalanan ke A.S. da 
Kanada untuk mengadakan kun- 
djungan resmi. Di Cannes Mo- 
hammad Ali menurut keterangan 
aja bermaksud mengadakan kun- 

djungan jang bersifat partikelir 
ida Aga kh a han, pemimpin kaum 

Shi'ah Ismaili. Tempat kediaman 
Aga Khan “ dimana Mohammad 
Ali bermalam didjaga kuat oleh 
polisi Perantjis. (Antara). 4 

  

PERASAAN ANTI-KOLONIAL- 
ISME HIDUP Di PBB. 

Dalam tindjauannja mengenai 
sidang Madjelis Umum PBB jang 
telah berlangsung selama seming- 
gu, djuruwarta politik AFP Jean 
Mauriac antara lain menulis, bah- 
wa salah satu peristiwa penting 
dalam masa-sidang sce-iinggu tu 
ialah diterimanja ymasalah2 Irian 
Barat dan Cyprus dalam agenda 
madjelis. Kenjataan ini menurut 
djuruwarta tersebut ' menundjuk- 
kan, bhw. perasaan anti-kolonial- 
Te hidup dengan kuat sekali di 

  
— Berita ketjil jang sajang dibu- | 

ang dan pantas diketahui ialah bah : 
wa menurut penjelidikan Biro Ka- 
ret Alam dari Washington, pembua | 
tan djalan dari aspal jang ditjampar 

dengan karet alam ternjata bisa Je- 
bih ekonomis. Dgn. pemakaian ija 
ra baru ini biaja bisa dihemat szm 
pai 3040 djalanan model baru ini ka 

"ena 2 kali lebih awet dari pada aja 

lam aspal biasa. « Utk biaja pim-   
KEMUNGKINAN2  BERHAT- 

SILNJA Konperensi 9 Negara di 
London jang dimulai pada hari Se- 
lasa untuk membitjarakan masaalah 
pertahanan Eropah, jang minggu jg 
lalu ditaksir dalam perbandingan 
sfifty-fifty”, kini telah mendjadi S- 
dikit lebih baik, demikian kalangan? 
diplomatik di London ' mengatakan 
pada hari Senin pagi. Perbaikan ke- 
adaan itu disebabkan oleh pendapat 
jang lebih kritis tentang konsekwen- 
si2 jang akan timbul, bilamana usa- 
ha2 untuk mempersatukan ropah 
dalam suatu sistim pertahanan kolek- 
tif jang kuat mengalami regagalan, 

Sementara itu, merturut para pc- 
nindjau diibukota  Inggeris, -kanpe- 
rensi jang dimulai pada hari Selasa 
akan menghadapi 3 rentjana resmi, 
jakni dari Inggeris,  Perantiis dan 
Djerman. Rentjana2 Inggeris dan 
Djerman kabarnja banjak sekali per- 
sesuaiannja, dan dalam pada itu men 
dapat sokongan dari Dulies. 

Dalam pada itu, berita2 dari Brus- 
sel pada hari Senin mengatakan, 

bahwa ' Benelix akan menghadapi 
Konperensi Loaden dengan suatu 

bangunan Kalimantan Barat tahun 
ini ditetapkan biaja Rp.9 djuta. Pem 
bangunan ' ini meliputi pembuatan 
dan perbaikan djalan, gedung2 se- 
Kolah, gedung2 pemerintah dan 
djembatan2 — Dari luar negeri mu | 
la2 dapat dikabarkan, bahwa perda 
na menteri Yoshida meskipun dipro 
tes kanan kiri, achirnja hari Ming- 
gu djadi berangkat meninggalkan 
Tokyo untuk  perdjalanan keliling 
Gula. Mula2 Gia 'menudju ke Viu- 

Hoallao: CaoDai: BianhXuyen 
Sekte2 Jang Pegang Peranan Penting Dalam 

Kabinet Vietnam Bao Dai 
PROKLAMASI BERSAMA -menjerukan kepada semua pihak 

jang anti-komunis supaja bersatu bekerdja bagi keselamatan nega- 
ra telah dikeluarkan pada hari Senen di Saigon oleh 2 djenderal 

Dai, Ngo Dinh Diem. Dalam 
Tran Van Soai pemimpin sekte 
Tharh Phuong pemimpin sekte 

ah fjukup banjak darah serdadu2 
rgalr dan “satu2-nja djalan ke 

merupakan markasbesar "Cao Dai. 
Cao Dai: orang2 sutji al. Isa, 

Victor Hugo 

Sekte Cao Dai dibeniuk dalam te 
hun 1926. oleh segolongan kaum bu- 

ruh muda bangsa Vietaam, Merek: 
mendirikan sebuah  kelenieng Cac 

Dai dan mengangkat seorang ,.Pa: 
us", jang dialamati dengan sebutar. 
»Paduka jang Sutji”. Untuk dapa: 
mempertahankan diri, mereka mm 

bentuk pula satu lasjkar, dengan ber 

dera tigawarna, “ialah kuning-biru- 

merah: kaning untuk agama Buddha, 
biru untuk Tacisme (satu sekte kea- 

gamaan Tionghoa) dan merah untuk 
adjaran2 Kongjfutze. 

Diantara orang2 jang mereka ang 
gap sutji terdapat Nabi Isa, penga- 
rang. Perantjis Victor Hugo, .Sri- 
kandi Perantjis” Jeanne d'Arc. Me- 
reka telah menemukan pula seorang 
wanita jang mereka anggap sebagai 
reinkarnasi (titisan)  Jeanne d' Arc, 
jaitu seorang wanita bangsa Vietnam 
jang tinggal di Tayninh (sebelah 
barat-laut Saigon), dikelilingi olek 
jantrik2nja. 
Mereka memungut tjukai dari pen 
Jjualan beras: beras dipakai dalan 
upatjara2 agama. ,,Paus” jang se- 
sarang ialah Pham Cong Tac, se 
wang jang sudah tua, ketjil, tetap 
tjerdas otaknja: ia lama menjokonc 
taisar Bao Dai, walaupun pada per 
mulaan perang Indotjina ia beberap: 
waktu lamanja ragu2 antara Peran- 
tjis dan RDV. Tapi dalam tahur 
1952 lasjkar Cao Dai jang terdiri da- 
ri 20.000 orang dan kuat persendia 
taannja itu, bertempur pada pihak 
Perantjis. Walaupun demikian, poli 
tik Cao. Dai masih agak labil dar 
tetap tidak dapat diramalkan semula, 
walaupun pemuka?nja duduk dalim 
kabinet Ngo jang sekarang. 

    

Hoa Hao: ,,Kembali keke. 
murnian Budhz2” 
tapi -- lasjkar 

Sekte Hoa Hao dibentuk dalam ta- 
hun 1939. Tudjuannja ialah: kemba- 
li kepada kemurnian agama Buddha 
jang primitif, melalui ,,empat pokok 
Pengetahuan ': Buddha, ummat manu 
sia, nenek-mojang dan tanah tumpah 
darah. Desa Hoa Hao, didelta sungai 
Mekong, tempat kelahiran renegzk 
sekte ini, mendjadi pusat ziarah. Pe- 
negak sekte ini adalah seorang mxs- 
tikus bernama Huynh Phu So. Dae- 
rah disekitar desa ini sekarang men- 
djadi pusat kaum Hoa Hao, penya- 

  
konsepsi jang telan  disetudjui ber- 
sama oleh anggauti” persekutuan 
ita, Sumber? pemerintah Brussel mre- 

ngatakan, bahwa diantara pemerin- 
tah2 Benelux tampak ,,ontimisme re- 
latif” tentang hatsil dari konperensi 
9 negara itu. 

1 

Menurut sumber2 tersebut, konsep 
Belgia jang telah didukung sepenuh- 
nja oleh Nederland dan Luxemburg 
jalah, bahwa  masuknja  Djerman 
Barat dalam NATO dan dalam Pakt 
Brussel jang diperluas keanggauta- 
annja jalah harus pada waktu jang 
bersamaan. Djika Djerman banja di- 
bolehkan masuk dalam Pakt Brussel, 

maka Djerman hanja dipandang se- 
bagai sekutu kelas dua dalam Front 
Pertahanan Atlantik, dan karenanja 
dapat menolak status itu sebagai su- 
atu status jang bersifat diskriminasi. 
Tetapi pemerintah Brussel dapat me- 
ngerti keinginan - Perantjis, untuk 
mendapatkan djaminnan2 jang kuat 
terhadap antjaman bangkitnja kem- 
bali militerisme Djerman. 

Tentang sikap  Perantjis sendiri, 

Hanja Dengan Ilma 
Sosialisme Bisa Diba- 
ngun: Aidit DUimuka 
Mahasiswa2' Bandung 

DIHADAPAN para mahasiswa 
Bandung Minggu malam il. Se- 
kretaris Djenderal CC PKI, D.N. 
Aidit, tela mengandjurkan, su- 
paja para mahasiswa disamping 
mengikuti politik djuga radijin be- 
ladjar dari kaum sardjana, dan 
PKI mengharap dari para sardja- 
na untuk mengabdikan ilmunja 
kepada rakjat. Hal ini dididikkan 
dalam lingkungan PKI sendiri, se 
suaj dgn. adjaran Lenin jang me- 
njatakan, bahwa sosialisme hanja 
bisa dibangun dengan ilmu. De- 
mikian Aidit. x 

Setelah mengemukakan sifat2 pe 
muda dan harapan supaja para ma 
hasiswa bersikap kritis terhadap be 
rita2 dan politik sekarang ini, maka 
Aidit menjatakan betapa ' penting 
nja para pemuda, peladjar dan ma 
hasiswa ikut-tjampur dalam politik, 
karena baik-buruknja hari depan ter 
gantung dari perdjuangan politik se 
karang. Djuga dikemukakannja soal 
persatuan nasional dan soal meng 
hadapi perang dunia baru. 

Menurut ke/akinan kaum komunis, 
lernikian Aidit, kapitalisme akan 
'isa hapus dari muka bumi oleh per 
Ijuangan buruh ditiap-tiap negara 
Capitalis itu. Tapi seandainja Ame- 
ika mau memaksa mefetuskan pe- 
ang dunia baru, 'rakjat seluruh du- 
ia akan melawan sekuat?nja dan 
Ikibatnja akan menghantjurkan kapi 
alisme disemua negaras Meskipun, 
talau perang dunia ke-III meletus 
uita akan menang djuga, kata Aidit, 
api lebih baik bagi keselamatan 
nanusia djika kita berusaha mentie- 
zahnja dan memperhatikan perda- 
nafan dunia, Dalam hubungan ini 

linjatakannja pentingnja konperensi 
Djenewa, jang menghentika perag di 
Indotjina, penolakan EDC oleh par 
emen Perantjis, persetudjuan Cho- 
Nehru- U Nu, ditolakn/a SEATO 
»leh sebagian negara Asia Tenggara 
lan kepergian Perdana Menteri Ali 
Sastroamidjojo ke India. 

Selain dari pada itu Aidit mengu 
angi lagi isi konsep PKI mengenai 
Republik Indonesia seperti jang te 
ah dikemukakan dlm. rapat umum 
li Tegallega. Disamping itu harus 
lifiptakan DPR pusat dan DPR2 
laerah setjara demokratis dan jang 
sungguh2 mewakilj kepentingan rak 
iat, tidak sematjam parlemen se 
Karang ini, dimana orang2 Van 
Mook turut mendjadi anggota dan 
banjak bitjara”, kata Aidit. 
Dalam tjeramah itu para mahasis 

wa memadjukan lebih darj 100 per 
tanjaan, jang didjawab dengan pen 
dek. Sebagaimana diketahui dihada 
pan para mahasiswa itu telah bitja 
ra pemimpin2 dari Masjumi dan 
PNI, sedangkan malam itu PKI da 
pat giliran. (Antara). 

  

nutnja semuanja kira? 1 djuta orang. 
Lasjkar Hoa Hao beranggoti kira? 
70.000 orang dibawah pimzsinan 
Van Soai. Penegak Hoa Hao, 
Huynh Phu So, tertangkap dan di- 
bunuh oleh TRV. 

Perundingan dgn pihak Peranfjis 
menghadapi kesulitan2: karena dika- 
langan Hoa Hao sendiri terdapat 
perselisihan2 ttg, pemungutan sadjak 
setempat 'atas lalu-lintas didjaian2, 
djalan pelajaran dll.: tapi perselisihan 
ini lama kelamaan padam: Pobtik 
Hoa Haopun tak dapat diramaikan, 
tapi seperti djuga Cao Dai: mereka 
mementang RDV.   

  

    
sebagaimana kita kabarkan, menda- 

|couver, Canada — Tunisa ternjata 
  

gi bentrokan dipegunungan  Selou-! 
six antara polisi dan golongan Fellag | 

6 orang Fellagha tewas dan 7! 

luka2 — Laksamana | 

|ha. 

serang polisi | 
Ring komandan kesatuan kapal in- | 
duk armada Amerika menerangkan || 

masih keruh. Hari Sabtu terdjadi Ia ' 

Tn 
Bimh Xuyen. kuasai kepo. 

lisian & punja tempat? 
FI djudi. 

| Sekte Binh Xuyen — ningga tuni 
tidak duduk dalam kabinet — dianu- 
ti oleh orang2 keturunan  badiak2 
laut, jang dimasa j.l. beroperasi di- 

sekitar Saigon. Lasjkarnja sekarang 
. djadi anggota2 kepolisian Vietnam 
| Bao Dai: lasjkar ini terdiri dari kira2 
6.000 orang terlatih baik, dibawah 

| komando Djend. Le Van Vien, Sam- 
jpai 1949 mereka bersahabat dengan 
Vietminh, tapi kemudian menjebe- 
rang kpd Bao Dai. Sekte ini sarcat 
kaja: merekalah jang mempuntai ru- 
mah2 perdjudian dikota2 terbesar di 
Indotjina, ialah kota kembar Saigon- 
Cholon. (Antara). 

Konperensi 9-Negara Di London 
' Kemungkinan2 Mentjapai Hasil Sedikit Lebih Baik 

Daripada Mingeu Jl. 

sarkan masuknja Djerman Barat da- 
lam pertahanan Eropah atas Pakt 
Brussel, dengan ikatan2 serta pe- 
ngawasan2 tertentu, baik jang me- 
ngenai djumlah serdadunja maupun 
alat2 persendjataannja. 

Dalam persekutuan itu Inggeris 
ikut serta, dan pakt dapat diperluas 
keanggautaannja dengan  Djerman 
Barat dan Italia. Setelah masuk da- 
lam pakt Brussel itu, maka baru di 
buka kemungkinan bagi Djerman un 
tuk mendjadi anggauta NATO. 

Rentjana Inggeris, jang kabarnja 
disetudjui pula oleh Amerika Seri- 
kat, menghendaki pengawasan? ter- 
sebut didjalankan dibawah NATO. 
saka LL MN TA 
Lebih djauh dari London diwarta- 

kan, bahwa Panitia Tetap Pakt Brus 
sel pada hari Senin telah bersidang 
untuk ke-3 kalinja, guna mempeladja 
ri dan mempersiapkan laporan bagi 
Konperensi London jang dimulai hari 
Selasa, mengenai perubahan? tehnis 
dan undang2 dasar jang diperlukan, 
untuk memungkinkan masuknja Djer 
man dan Italia dalam pakt tersebut, 
(Antara). 
  

  

dung bahaja invasi — Skandal mili 
ter Pilipina, dimana tersangkut be- 
berapa opsir dalam affair smokkel 
ternjata bertjabang luas.” Smokkel 
ini dari Djepang ' menjelundupkan 
barang2 lux berupa barang2 dari 
nylon, frigidaire dan mutiara — En 
tah apa sebabnja, pada hari Sabtu 
pabrik petasan dipulau Taipa diwila bahwa pesawat2 Amerika tak akan jah Macao Portugal telah meledak. bertindak terhadap pembom2 RRT Akibat ledakan ini 

oka Serengand udata ani tak mengan !! 
N 
v 

  

5 orang tewas 
(lan 15 orang luka2 parah. 
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 Rakjat Tiongkok, 
— Atjara Perajaan Hari Nasional RRT, antara lain : 

Upatjara Perajaz 
ber 1954, djam 8 pagi. kn ' 5 | » (Diadakan senam bersama dari 1.500 DANG, murid, 
Baru, Barongsay, Akrobat, pertandingan 1 

Malam , pertundjukan : dihalaman 1 October 1954 djam 7 malam. : “(Diadakan pertundjukan Langliong, Langsay, 
“Harap Kiauwpauw sekalian mendapat tahu dan 

2. 

  

     
- Diharap Kiauwpauw mengibarkan bendera Republik Indonesia dan bendera Republik Sl Daan bg selama satu hari, pada tanggal 1 October 1954. 5. 1 

erajaan : dilapangan sepak bola »Union”, Seteran 'Batan, pada tg. 1 Octo- 

pertundjukan tarian2 Tiongkok 
eyball dan tarik2an tambang). 

sekolah T.H.H.K. Plampitan 35, pada tanggal 
tarian2 dan Kunthauw). : : 
mengikuti atjara perajaan tersebut. 

Tg : Semarang, 27 September 1954. at 
3 1 PANITIA PERAJAAN HARI NASIONAL R.R.T., 1 

1 OCTOBER 1954, HOAKIAUW SEMARANG. , N 
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Dengan 
Tuan-2, Wakil-2 dari Instansi   SEMARANG: 28 September 1954 

Dokter 

R. V. Soedjito 
Pandanaran 66 - tilp. Smg. 2229. ' 

Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin 

. dan Praktek Umum. 
Djam bitjara: 
Rumah: djam 7.00— 9.30 

djam 4.30— 6.30 sore 
RS. Elisabeth 10.30—11.30 | 
ANEEEENEENN 

    

  

Te SE LL AL ALL LE aa 3 la. 3 

Tonil Amal 
|CHTH/FU NI PU 
a 1 TEMANGGUNG 
Mempersembahkan ,,CHU YUAN” 
Sebuah tjerita Tiong Hoa Klasiek jang terdjadi & Th. 400 
sebelomnja Masehi. Seluruhnja akan dimainkan oleh FU NI 
PU dalam pakean Tiong Hoa kuno. 

  

. 

“Ini merupakan Tonil Amal Wanita pertama bagi daerah 
| Kedu, maka djangan liwatkan ini kesempatan jang baik dan 

2. iidatanglah menjaksikan sendiri. , 

MAIN: Tanggal 30 September '54 dan tanggal 1 Oktober ?54.   SDI GEDONG BIOSKOOP TEMANGGUNG DJAM 19.30. 

  

      
  

Pendidikan ,OETAM A” 
Pusat : Dj. Labuan 16 Smg. 
PELADJARAN MENGETIK Rp. 15.— sebulan. 
MASIH MENERIMA PELADJAR2 BARU untuk rombongan 
PAGI, SORE dan MALAM, 

R. MOEHJIDI/Ketua. 
  

  

        

Uijapan YYerimakasih | 
wukalsa ini kami utjapkan diperbanjak terimakasih kepada 

Pemerintah, Perkumpulan-2 dan Peru- | 
sahaan-2, baik jang telah hadlir maupun jang telah mengirimkan | | karangan bunga, telegram dil., pada waktu malam resepsi pembukaan 

BANK GADJAH MADA N.V. di Semar ang tgl. 27 September 1954 
Hormat kami, 
DIREKSI 

Bank Gadjah: Mada”"N. V. 
BN sae Ba BN ar Mann 

Tjab. : Dji. Mataram 440 - Smg.. 

  

Pemberian Tahu 
Tanda Terima Kasih 
Atas segala penghormatan/ 

sumbangan baik moreel mau- 
pun materieel serta bantuan 
tenaga pada wafatnja ajah 
kami: . 

R. MOESTAL 
Gepensionneerd Fiscal-Griffier 
di Kudus tanggal 20-9-1954 
sampai pemakaman di Bergo- 
ta, Semarang tanggal 21-9-54, 
kami sampaikan dengan djalan 
ini trima kasih kami. 

Atas nama seluruh keluarga: 

DIBIJO 5 
HARIJATMO 
KADARSO 

me
ay
ar
 

      

Ih DyUAL dan BELI 
    

  

    

  

Ni merk Horloge lelaki dan prempuan. 

| Telan 
, Pada hari RABU, tanggal 6 Oktober 1954 akan diadakan lelang | besar untuk umum. Ta 13 

Adapun jang dilelangkan ialah berupa 
kaju bakar terletak di Penimbunan2 : 

Idari Daerah Hutan: . 5 
IINSPEKSI BAG. II, KEBONH ARDJO, MANTINGAN, SEMA- IRANG, dan RANDUBLATUNG. P f 

Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor? 
sangkutan. . 

| Kantor Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag, ke 

  

HORLOGE REPARATIE ATELIER 
Ada sedia bermatjam-matjam onderdelen untuk segala 

— »Ashab Dhubijan” 
MORLOGE 5 SERVICE 

—.. Djl. Mataram 57 (Pandean) — SEMARANG.   | Ditanggung ongkos melawan. 

  

# | Lelangan dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di : 

' Gedung G. R.I. S. 
'Bodjong No. 116 di Semarang 

kaju djati. pertukangan dan 

Daerah Hutan jang ber- 

1, di Bandung. 
» 3 » ” Ii, di Semarang. 

»..» IV, di Surabaja. 
di Djakarta. 

” P ” £ 

» 39 “. '” 
» Besar Djawatan Kehutanan 

Baru terbit dan sudah sedia: 
“ BERITA MODE no. 1 isi model2 pakaian wanita 
ane In In date ea me ana ok Rp. 12.50 “ BUKU SAKU POLYTEKNIK ..... Rp. 20.— 

“ PEDOMAN MEMPEROLEH RIJBEWUS .. Rp. 5,-— 

Toko Buku ,,GLORIOUS” 
Sidodadi 3 — Tel. Smg. 1697 

Ma 205 my . an ea Mena aa Sat sun 
, - TS 559559 
i : | 

Baru terima . | 
“KOMPOR MINJAK TANAH (VERGASSER) 

asli dari Djerman, dari 1 dan 2 pit. 
£ Antenne untuk AUTO-RADIO, buatan USA: 
£  Bureau-lampen, model menarik dan manis, dihiasi 

dengan TL-lamp 15W. 

Super Radio Company N. V. 
Tjabang Semarang: Seteran No. 5. 

  

  
  

     
pang dipakai. Dapat beli dimana2. 

  

  
  

NE MAS 
INI MALAM : Maen ea g 
Penghabisan. 

Grand 
Sa KA ah 
Penuh sensatie! 
Heibat! Gempar! 

    

      

  

THRILLSI #JACK-PALANCE 

SECOND.CHANCE & 
Panah Sae    v 

  

  

Besok Malam premiere GRAND“ Ini malam penghabisan 
: LUX 5.-7.-9.- (u. 17 th) 

"BULT BY BULLETS,” 

  

    

  

AN 
ATA J0 

Td PA Na Tea 

Jia 
Water yaneen 
PA LON 

sarring 

STERLING BAYD 

Penuh sensatie! Heibat! Gempar! 

        

  

  

Besok Malam: TONY CURTIS — PIPER LAURIE DON DEFORF 

  

LUX »NO ROOM FOR THE GROOM” 
“ Premiere 5 

IN YEA INI MALAM PREMIERE ROYAL 
5 —7—9 (u. 17 tah.) berbareng 5.30-7.30-9.30 

( si PN 

"Ye bedabesatalpi 

  

  

Akan datang: Film Indonesia Baru 

A. Hamid Arif — Nurnaningsih 
Salmah — Astaman — dalam 

.Wanita Adjaib" 
Memikat dan gempar! 

4 

INI MALAM PENGHABISAN. 
ISI, (0. 17th) 

A. Azis Mahmoud — Gamet Fares 

.Ahasar” Film Mesir 

An Pa ran 
  

  

  
5 —— Ba ema 

  

| kursus Vemegang Buku A Parman" 

GAN BARU mulai tg. 4 Sep- 
   Teposana 

Akan dibuka ROMBI 

  

  
  

  

  

tember 1954. 

5 3 (Pemimpin : 

Pak Parman 
k Za Sask Telah terima ! Ha 2 Pe 

SMU |Modeblad ,,BERITA MODE" 
5 : e Bentuknja sama dengan ,,mode Orifnt” dahulu, banjak 2 Ba Pa model2 bagus2, lengkap dengan raderblad. Rp. 12,50 Tapi hanja Pomade biasa. Gam- | Ongkos kirim Rp. 1,50 Toko Buku ,L IO NG?” Purwodinatan 27 — Semarang. 

   
   

   

   

curili, lezat 
Kroket garin & » 

sadjian memikat setiap saat! 

"enettnrese Apa lagi kalau digoreng dengan 
Delfia tjap Gadjah. Karena Delfia djernih laksana 

intan, bebas dari semua rasa tjampuran dam 
tidak memualkan. Ini berkat tjara 

menjaring jang istimewa! 

DELETIA 
dalam kaleng dari 1 dan 2 kg. OEL.53-5-140-B.     
    

    VONGAN TEran 1 INI HARI INDONESIA PREMIERE BESAR!!! LOWONGAN IKLAN REX 5 : No. 5/2844 dimuat di ,,Suara SABAN PAGI DJAM 10.00 (Pesan terpal) 
Merdeka” tgl. 1-9 dan 3-9-1954 (17th) MALAM : 5.00—7.00—9.00  (djam 9.- 12.) 

Sudah 'Terisi 
Kepada para pelamar dihaturkan 
terima kasih. 

  

    Ta Ta Sa AL LL 2 | 

SEKALI MUDA AWET MUDA 
PAKAILAHOBAT KUAT ISTIMEWA 

  

Irama mesra dari nafsu dan keinginan! 2 i. 

Tjerita seorang wanita jang bernjanji, dansa bertjinta dan membentji! 
Ia tenggelam dalam nafsu, dan ia terpesona oleh tjinta! 
Tapi api jang menjala2 didada achirnja dapat dikuasainja! 

ORION INI MALAM PREMIERE!  TTTUMAT MATAMI 
2.30 — 4.45 — 7.00 — 9.15 (A7 th) —emaan 

: : 29 Film Rusia: , Napoleon Gagal” 
Sebagaimana Hitler djuga Napoleon gagal menjerang MOSKOU dengan 
600.000 tentaranja! 4 3 
Serangan balasan Rusia jang lumerkan barisan Perantjis “iagsih me- 
PE END KN ra PAS AAA Tie Te LAS kn SI Sain Kn an Kia own no ae Nenen ee ada 5 ti 

SEDIKIT HARI LAGI DIIERUSKAN di ,,DJAGALAN” | 

ORION BESOK MALAM PREMIERE BESAR! 

(47 th) 5.00 — 7.00 — 9.00 Y EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 |) 

F Dar 

TOGETHER FOR THE FIRST TIME! 
GENE PIER 

  
  

  

Pi 

Tettin 
Ola 

Pil kuat Istimewa. 
Buat orang laki-laki, 
Lemah menajadi kuat. 

Tanggung 1002 mudjarab. 

PER DOOS Rp. 20- 

    

   

    

         

      
-.. 

Kepada 4 
Toko Obat "BINTANG 

Dengan hormat, 

ini Sudjono Djurutul 
GEO.WEHRY & Co., 

sudah banjak sa 

tidak sembuh djuga. 

kali untuk membasmi 

saja pun sembuh sama 

perti sediakala.   
lupa pula saja untuk   kasih adanja. 

» 

Sipengirin: 
Sud jono   “ d/a GEO.WEHRY & Co.   

Pontianak, 8.April 1952. 

TUDJUH" 
(Krekot No. 11 ) 

"DLAKART AS RAYA L 

sesudah sekian lamanja 

$ 
1 le : 
Kam ja jang bertanda tangan dibawah Ti is pada Perusahan Dagang Naa I.V. Pontianak. TE IS Kali Saja sangat merasa girang sekali, IA ag saja menderita sakit ba- Ia | saja memakan obat2 batuk jang Ha bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit sa ja SIN | En dagu Maka setelah saja mentjobakan obat IS batuk tjap Bintang Tudjuh kiranja sangat baik se. IA penjakit batuk tersebut, sete- ita IR lah 3 hari saja terus memakan obat itu, penjakit : ya | sekali. |" I Hingga badan saja sehat kembali se- aU 

“| 
IT | Dari itu saja pudjikan sekali lagi, bahwa obat: tjap "BINTANG TUDJUH" 81, wa. O 

—@ PONTIANAK.- K.b. 

     

  

   
   

        

  

   

  

   

    

  

   

  

   
    

    

  
Sangat baik sekali. Dan tak mengutjapkan ribuan terima 
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N.V, 

  

  9 PARA AA An aa sa Men iaaaaN Nana 

   
    

      

KELLY - ANGELI 
vns Re DEVIL 

MAKES THREE” 
KERUNTUHAN BERCHTESGADEN!! (GOA-NJA HITLER) 

Film jang dibuat ditempat kedjadia, ditempat ' BERCHTESGADEN 
(GOA-NJA SETAN DARI HITLER) tjerita jang sebenarnja. 
Seorang opsir Amerika jang djatuh tjinta pada gadis Djerman 
membantu gerakan dibawah-tanah Nazi. 
Tjerita dari ketjantikan jang bertemu dengan kedjahatan. 

Penuh perkelahian, penuh bajang-bajang! 

Pena Pan INI MALAM PREMIERE:! INI MALAM PREMIERE! — 3emutan, uka Putjat, adan KAN MABA BATIN : A59, 3 “th. tambah hari tambah lemah, dan GRI (17 th.) JOJAGALAN ( ) kurus. Achirnja badan sebagai - 1 bubuk makan kaju. Untuk itu ka- | & Bakar Sutan or Tenaga mi sedia OBAT KUAT: "ALLA- Aoasts, Spies and Saboteurs... BS BOL TONIC”- Obat ini dibikin Actionfui Adventure with the dari pada tjampuran bahan-bahan World's Most Exciting Explorer 
jang sangat istimewa Chasiatnja. 
Jaitu diantaranja Zafaran. Am- 

| bers, Mushkish, Jacuti, dll. ba- 
“han2 istimewa tambah darah. 

Obat ini tidak untuk orang jang 
sedang mengandung! Ditanggung 
tak ada bandingannja diseluruh 
Dunia. Pesenan bisa dikirim ke- 
seluruh Indonesia. . 

1 DOOS Rp. 20.— 
Sole Agent : 

MOHAMMED SADIK JOHRI 
Keprabon Kulon 15/D. 

— SOLO -— 
Toko Ohat ,,Singapore” dan To: 
ko Obat ,,Shanghai” Pasar Dio- 
har Semarang, Universal Stores, 
Bodjong 6B Semarang. 
ANA AL ML AL LA 

PIL KUAT istimewa untuk orang 
laki2 jang berbadan lemah. Mati 
angin (Weakness, Lost Manhood, 
Nervousness, Build Blood, Bone- 

| Energy). 
| Penjakit JIRIAN adalah penja- 
kit jang sangat berbahaja, seperti 
Api dalam Sekam. Penjakit ini 
timbul karena rusaknja achlak 
(moreel) diwaktu mudanja. 
.Alamatnja : mimpi kurang baik 

diwaktu malam, Keputihan di- 
: waktu kentjing, Waktu kentjing 
merasa sakit, Kepala pusing, Peng 
lihatan kurang terang, Kaki dan 
tangan merasa dingin dan semut- 

jang 

         
PRC merures Prerati 

FRANK BU 
(BRING 'EM BACK ALIVE)    

    
Bagaimana binatang2 buas jg. ma- Et   PEGOY, IF YOU Nat 

OF THAT MAGNETIC METEORITE wang OR ITLL DISARM YOU Berore JAN YOU CAN PULL THE TRCGERI MIE 

— Peggy, djika kamu  menghen 

magnit itu atau batu itu akan me 

menembak.   tu ajah jang lain2. 

   
daki pistol saja untuk berdjaga2, le 
bih baik kamu menjingkirkap batu 

lutjuti engkau sebelum kamu dapat 

— Saja akan menjingkirkan batu 
magnit itu bersama-sama dengan ba 

  PUT TNI Iu RETURN Wina A 
BUCKEOARD AS Soon TIM 5 4 

YOUR FATKEK TO A 
PECIMENSI ) D0CTOR IN yA 

£ GANSIGHTI 

THINGS IS GETTIN' COMPLICATEP, SPEC! SHOULD T PLUG TH! cOwBOY LIKE T DIP TH' OLD KOCKHOUND2 

   

  

  

— Saja akan kembali dengan 
membawa kereta selekas mung cowboy itu seperti 
kin hingga dapat membawa 
ajahmu ke-dokter dikota Gun kita serbu gadis itu 
sight! 
— Tjepat2, Roy! Saja chawatir 
dengan keadaan ajah! 

   

—Kiranja dia membawa rombon 
jang telah saja perbuat dengan orang tuanja? — Djangan! Tunggu sampai dia tidak kelihatan/: 
dan ajahnja — itulah bagus! 

suk perangkap membela dirinja ter- 
—mamg 

    

   

  

  NO! WAT ig HE GErs Ol OF BCA! N Pilot2 jang berhati dingin diatas ka- Jrhadap manusia? Nae Na ar ate TH! aa 'pal2 terbang JET jang menjala-nja- |IBagaimana binatang? buas tsb. da- 
. SCLD MAS FOR GOGP. la mentjari mangsanja! Pertempu-fpat digunakan oleh sekomplotan Pan tan dahsjat diatas udara belum per- kaum sabot untuk menjebarkan ke- : nah mengalami begitu hebat dan Imatian? nekad! x Sebuah film Jungle jg. asli! 
  

  

Tanggal 25 September s/d 28 September 1954 

CORNEL WILDE 
JEANNE CRAIN 2 
GENE CRAIN   dalam film technicolor 

»Leave Her To Heaven" 
Kissah seorang Wanita jang mendjadj kedjam ef AG kutuk karena »IJINTA”-nja berselaput ,,iri-hati”. 4 

    
gan, Spec! Akan saja pukulkah 

  

Dan kemudian 
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